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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR 
ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING (Zoogdiervereniging) 
 
Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 12 december 2009 
 
(Dit huishoudelijk reglement (HR) is opgesteld op basis van art. 20 van de statuten van de 
Zoogdiervereniging. Naast statuten en een HR kent de vereniging ook nog protocollen voor 
verantwoord onderzoek.) 
 
In de statuten zijn doel en middelen van de vereniging als volgt omschreven: 
Doel 
Volgens artikel 2.1 van de statuten van de Zoogdiervereniging stelt de vereniging zich 
 “ten doel om zich nationaal en internationaal in te zetten voor de studie en 

bescherming van in het wild levende zoogdieren en hun leefgebieden en voorts het 
verrichten van al hetgeen daarmede in de meest ruime zin verband houdt of 
daarvoor bevorderlijk kan zijn.”  

 
Middelen 
Volgens artikel 2.2 van de statuten tracht de vereniging haar doel gestalte te geven door: 
- het organiseren van activiteiten voor haar leden; 
- het (laten) uitvoeren van onderzoek; 
- het geven van voorlichting en adviezen; 
- het uitvoeren of doen uitvoeren van maatregelen ter bescherming en behoud van 

zoogdiersoorten en hun leefgebieden. 
 
Organisatie: 
De vereniging kent de volgende geledingen: 
1. bestuur en commissies 
2. werkgroepen (thematische, soortgerichte, provinciale en landelijke) 
3. redacties  
4.  waarnemers 
5. vrijwilligers 
6. leden en abonnees 
Bovendien bestaat de Steunstichting VZZ (projectbureau en secretariaat) 
 
Bestuur 
1. overeenkomstig artikel 8.1 bestaat het bestuur van de vereniging uit minimaal 5 

leden. Uit hun midden worden een secretaris, penningmeester en voorzitter gekozen 
(art. 10.1). De leden van het bestuur zijn onafhankelijk en nemen niet plaats namens 
één van de geledingen van de vereniging. Het bestuur is belast met de dagelijkse 
voortgang binnen de vereniging. Zij vergadert minimaal 3 (art. 10.2) keer per jaar. 

 
Omdat de geledingen 2 t/m 5 en de abonnees niet in de statuten zijn geregeld worden deze 
geregeld in dit Huishoudelijk Reglement. 
 
Commissies 
Artikel 1: 
Het bestuur kan zich desgewenst laten bijstaan door commissies 
1.  een commissie wordt door het bestuur voor een bepaalde duur ingesteld om het 



 

 2

bestuur te adviseren over specifieke onderwerpen, thema’s of kwesties. 
2. een commissie kan bestaan uit deskundigen en/of leden 
3.  het bestuur benoemt de leden van een commissie en geeft bij instelling van de 

commissie aan op welk punt advies wordt verwacht en voor welke datum het advies 
moet worden uitgebracht. 

 
Werkgroepen 
Artikel 2: 
Er zijn verschillende thematische, provinciale en landelijke werkgroepen: 
1. werkgroepen worden op verzoek van tenminste 5 leden van de vereniging door de 

algemene ledenvergadering ingesteld.  
2. aan het bestuur van de vereniging wordt een reglement van de (te stichten) 

werkgroep voorgelegd. Dit reglement omvat minimaal: doel, werkwijze, middelen, 
bestuur, zittingsduur bestuursleden, periodiek, leden, ontbinding). Dit reglement 
wordt van kracht na goedkeuring door het bestuur. 

3. werkgroepen hebben een eigen bestuur van tenminste 3 leden en voeren een eigen 
begroting. Leden van het bestuur van een werkgroep moeten lid zijn van de 
vereniging.  

4. een werkgroepbestuur kan aanspraak maken op, een jaarlijks door het bestuur vast 
te stellen, basisvergoeding ter dekking van o.a. de bestuurskosten. De vereniging 
kan tot niet meer worden verplicht dan wat zij financieel aan de werkgroep 
beschikbaar stelt. 

5. de werkgroepen kunnen, indien dit is opgenomen in de lopende begroting, 
aanspraak maken op een hogere financiële ondersteuning uit de algemene middelen 
van de vereniging Ook kunnen zij aanspraak maken op ondersteuning bij het 
organiseren van studie- of themadagen, bij het aanvragen van subsidies en 
dergelijke en voor het voeren van een ledenadministratie, dit voor zover de middelen 
van de vereniging dit toelaten. 

6. een werkgroep die in enig jaar aanspraak wil maken voor een hogere financiële 
bijdrage dan de basisvergoeding moet voor 15 oktober in het jaar daaraan 
voorafgaand haar begroting en werkplan of de begroting en werkplan van de 
activiteit(en)  die aanleiding zijn voor een hogere bijdrage ter goedkeuring voorleggen 
aan het bestuur van de vereniging (dit ter voorbereiding van de begroting t.b.v. de 
najaar ALV).  

7. een werkgroep die in enig jaar een hogere bijdrage dan de basisvergoeding heeft 
ontvangen moet voor 1 februari van het daarop volgende jaar  rekening en 
verantwoording ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur van de vereniging (dit 
ter voorbereiding van het jaarverslag t.b.v. de voorjaar ALV). 

8.  werkgroepen die niet meer dan de basisvergoeding willen ontvangen dienen dit 
jaarlijks voor 1 oktober bij het bestuur te melden. Van deze werkgroepen wordt 
verwacht dat zij een korte bijdrage leveren over haar activiteiten t.b.v. het jaarverslag 
van de vereniging. 

9. het bestuur van een werkgroep stimuleert haar leden tot deelname aan activiteiten 
en/of onderzoek van de werkgroep. 

10. elke werkgroep streeft naar het houden van minimaal één activiteit per jaar die ten 
minste toegankelijk is voor alle leden van de werkgroep. 

12. uit het reglement (2.2) moet blijken in hoeverre en op welke wijze niet-leden toegang 
krijgen tot de activiteiten van de werkgroep.  

13. periodieken die door of namens een werkgroep worden uitgegeven behoren tot de 
verantwoordelijkheid van het bestuur van de betreffende werkgroep. 

14. het bestuur van een werkgroep kan besluiten de werkgroep te ontbinden. De wijze 
waarop dit dient te geschieden wordt geregeld in het huishoudelijk reglement van de 
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werkgroep (art. 2.2). De ontbinding van een werkgroep dient door het bestuur van de 
vereniging te worden bekrachtigd. 

15. bij opheffing van een werkgroep vervallen alle bezittingen en kennisproducten aan de 
vereniging. 

 
Redacties 
Artikel 3: 
Door het bestuur van de vereniging worden voor de in het Communicatieplan genoemde 
tijdschriften redactiecommissies ingesteld. Daarnaast is er een internetredactie. 
1. deze redactiecommissies bestaan zo mogelijk uit ten minste drie leden; 
2. de leden van redactiecommissies worden door de zittende commissie voorgedragen 

en door het bestuur benoemd; 
3. een redactiecommissie werkt volgens een redactiestatuut. Dit statuut wordt ter 

goedkeuring aan het bestuur van de vereniging voorgelegd. Dit statuut omvat 
minimaal: doel, werkwijze, middelen, zittingsduur redactieleden, leden en 
ontbinding).  

4. jaarlijks, voor 15 oktober worden de begroting en werkplan van de redactie ter 
goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de vereniging (dit ter voorbereiding van 
de begroting t.b.v. de najaar ALV). Zonder toestemming van het bestuur van de 
vereniging mogen er geen financiële verplichtingen worden aangegaan, die niet 
gedekt worden door de aanwezige geldmiddelen van de betreffende redactie.  

5. een redactiecommissie brengt jaarlijks voor 1 februari verslag uit van hun 
redactioneel en financieel beleid aan het bestuur.  

6.  leden van een redactie moeten lid zijn van de vereniging. 
 
Waarnemers en databank 
Artikel 4: 
De vereniging verzamelt en beheert gegevens over het voorkomen van zoogdieren in 
Nederland en daarbuiten ten behoeve van beleid, beheer en wetenschap. De vereniging 
werkt hiertoe in Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) verband samen met de 
Nationale Databank Flora en Fauna. 
1.  de Zoogdiervereniging beheert de landelijke zoogdierdatabank 
2. gegevens worden verzameld door leden en overige waarnemers (personen, 

organisaties of bedrijven die geen lid van de vereniging zijn) 
3. de vereniging stimuleert bij gegevensverzameling het gebruik van de invoerportals 

Telmee en Waarneming.nl 
4.  de vereniging garandeert een goed beheer en validatie van de data van haar leden 

en waarnemers. 
5. de databank van de vereniging bevat alleen data die vrij gebruikt mogen worden voor 

de doelstelling van de vereniging, over gebruik beslist het bestuur. 
6.  alle data in de Zoogdierdatabank maken eveneens onderdeel uit van de Nationale 

Databank Flora en Fauna.  
7.  data blijven te allen tijde eigendom van de bronhouder, het gebruikrecht berust bij de 

vereniging. Een bronhouder kan eigen data te allen tijde op Telmee inzien. Het 
gebruikrecht c.q. citaatrecht kan na - voorafgaande melding – tijdelijk worden 
voorbehouden aan de bronhouder. 

8. in specifieke gevallen kan – ter bescherming van de soort – de data in een lagere 
nauwkeurigheid publiek beschikbaar worden gesteld dan het beschikbare kleinst 
mogelijke detailniveau. 

9.  de inkomsten uit datalevering worden aangewend voor beheer en ontwikkeling van 
inzameling van data door de vereniging. 

10.  de vereniging ondersteunt, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, 
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waarnemers bij het verrichten van onderzoek door het beschikbaar stellen van 
veldwerkmaterialen, het aanvragen van vergunningen en/of ontheffingen voor 
specifiek onderzoek, het leveren van informatie en het verzorgen van cursussen. 

11. waarnemers die gebruik maken van materialen/faciliteiten van de vereniging, in het 
bijzonder van een ontheffing of vergunning, verplichten zich tot het leveren van de 
verzamelde data t.b.v. de Zoogdierdatabank op het kleinst mogelijke detailniveau.  

12.  de vereniging stelt, voor zover relevant, per zoogdiersoort/onderzoeksmethode en in 
overleg met de betreffende werkgroep (en) een protocol op voor goed onderzoek. 
Degenen die gebruik maken van faciliteiten van de vereniging en/of werken in naam 
van de vereniging of een van haar werkgroepen handelen overeenkomstig dit 
protocol.   

 Een protocol treedt in werking zodra het bestuur van de vereniging dit heeft 
vastgesteld. 

13.  in principe zijn de data in de Zoogdierdatabank voor niet commerciële doeleinden 
beschikbaar voor leden en werkgroepen voor het doen van nader onderzoek of voor 
het vervaardigen van publicaties. Een lid/werkgroep dat andere data dan de eigen 
data wil gebruiken kan daartoe een gemotiveerd verzoek indienen bij het bestuur. 
Het bestuur besluit dat tot levering kan worden overgegaan als zij akkoord gaat met 
het bijgeleverde onderzoek/publicatie voorstel, zulks ter bescherming van de soort en 
de eventuele afspraken met de bronhouder. 

 
Vrijwilligers 
Artikel 5: 
1. Vrijwilligers zijn die personen die t.b.v. vereniging of Steunstichting (het uitvoerend 

orgaan van de vereniging) specifieke taken verrichten, die in een 
vrijwilligersovereenkomst zijn vastgelegd. 

2. Vrijwilligers zijn gedurende hun activiteiten t.b.v. de vereniging en/of Steunstichting 
verzekerd voor WA en ongevallen 

3. Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding, maar ontvangen 
geen urenvergoeding. 

 
Leden en abonnees  
Artikel 6: 
De vereniging kent de volgende lidmaatschapstructuur: 
1. ereleden  
2. gewone leden (incl. studentleden) 
Voorts kent de vereniging abonnees op Lutra en/of Zoogdier (voor Zoogdier betreft het enkel 

leden van Natuurpunt) 
 
Artikel 7: 
Aan de leden komen de volgende rechten toe: 
1. stemrecht op de algemene ledenvergadering. 
2. gratis toezending van het tijdschrift Zoogdier en de digitale nieuwsbrief Zoogmail 
3.  de ledenkorting voor het tijdschrift Lutra 
4. deelname aan werkgroepen 
5. deelname aan studie- en themadagen en cursussen; indien aan de orde tegen 

ledentarief. 
6. gebruik van faciliteiten (cursusmateriaal, veldwerkmaterialen e.d.); indien aan de 

orde tegen ledentarief  
7. het verkrijgen van folders en brochures uitgegeven door de Zoogdiervereniging; 

indien aan de orde tegen ledentarief. 
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Artikel 8: 
Aan de abonnees komen de volgende rechten toe: 
1. toezending van het tijdschrift Zoogdier en/of Lutra en de nieuwsbrief Zoogmail. 
2. de ledenkorting voor het tijdschrift Lutra 
3. deelname aan de activiteiten van werkgroepen; indien aan de orde tegen betaling. 
4. deelname aan studie- en themadagen; indien aan de orde tegen betaling. 
5. het verkrijgen van folders en brochures uitgegeven door de Zoogdiervereniging; 

indien aan de orde tegen betaling. 
 
Artikel 9: 
De lidmaatschap- en overige tarieven worden als volgt bepaald: 
1. de hoogte van de contributie voor leden en studentleden en de kosten voor de 

abonnementen op Lutra en van leden van Natuurpunt op Zoogdier wordt door de 
ALV op voordracht van het bestuur vastgesteld.  

2. De leden en abonnees voldoen hun jaarlijkse bijdrage voor 1 januari van elk 
verenigingsjaar. Buitenlandse leden wordt in verband met extra kosten een heffing in 
rekening gebracht.  

 
Steunstichting  
Artikel 10: 
De vereniging maakt gebruik van een uitvoerend orgaan, zijnde de Steunstichting, die: 
1.  met beroepskrachten (en vrijwilligers) projecten uitvoert en het secretariaat en de 

communicatie voor de vereniging verzorgt.  
2.  de Steunstichting staat onder leiding van een directeur 
3. de directeur wordt door het bestuur van de vereniging benoemd of ontslagen 
4. de directeur is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het bestuur van de 

vereniging zoals: 
a. het verzorgen van het secretariaat van het bestuur van de vereniging in 

vergaderingen en bij het bij elkaar roepen van de algemene ledenvergadering. 
b. het voeren van de ledenadministratie en het voeren van de financiële administratie. 
c.. het ondersteunen van de werkgroepen met het organiseren van studie- en 

themadagen en bij het aanvragen van subsidies mits daarvoor voldoende capaciteit 
aanwezig is. 

d. het verzorgen van het aanspreekpunt voor derden en het leveren van informatie. 
e. het verzorgen van de externe communicatie t.b.v. de vereniging. 
 
Vertegenwoordigers 
Artikel 11: 
Leden van de vereniging, die de vereniging vertegenwoordigen in andere verenigingen, 
advies- of overlegcolleges worden door het bestuur benoemd voor een periode van drie jaar. 
Herbenoeming is mogelijk. Zij leggen jaarlijks verantwoording af aan het bestuur. De 
vertegenwoordigers hebben niet het recht de vereniging te binden, hiertoe hebben zij 
schriftelijk toestemming nodig van het bestuur. 
 
Samenwerking met derden 
Artikel 12: 
Voor het realiseren van haar doelstelling werkt de vereniging waar mogelijk samen met 
andere organisaties op het gebied van gegevensbeheer, onderzoek en bescherming. Het 
betreft in elk geval samenwerking met de volgende organisaties: 
1. Particuliere Gegevensbeherende Organisaties samenwerkend in de Stichting 

Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF) 
2. Particuliere Soortenbeschermende Organisaties samenwerkend in PSO 
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3.  zelfstandige provinciale zoogdierwerkgroepen waarmee een overeenkomst bestaat 
4. partnerorganisaties in Natuurplaza en het Nederlands Centrum voor Natuurstudie 

(NCN) in Nijmegen 
5.  buitenlandse zusterorganisaties zoals de Zoogdierwerkgroep en 

Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt (Vlaanderen) 
 
 
 
Huisstijl 
Artikel 13: 
De vereniging hanteert een eigen huisstijl die de herkenbaarheid van de vereniging moet 
vergroten: 
1.  de werkgroepen van de vereniging volgen waar mogelijk de huisstijl van de 

vereniging 
2.  elke werkgroep kan op kosten van de vereniging een logo laten ontwerpen door de 

ontwerper van de vereniging, passend binnen de huisstijl van de vereniging. 
 
Wijziging van het Huishoudelijk Reglement 
Artikel 14: 
1. In het huishoudelijk reglement van de vereniging kan geen verandering worden 

gebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is 
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van huishoudelijk reglement 
zullen worden voorgesteld. 
Een afschrift van het voorstel, waarin de wijzigingen zijn opgenomen, wordt samen 
met de oproep tot deze algemene ledenvergadering aan de leden toegezonden. 

2. Het besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement moet worden genomen met 
een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

3. De wijziging van het huishoudelijk reglement treedt niet in werking voordat daarvan 
mededeling is gedaan in het tijdschrift Zoogdier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


