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Inleiding 
 
Het jaar 2010 staat in het teken van “uitbouwen en verbreden”. 
Dit jaar wordt vooral bepaald door de verhuizing naar het nieuwe kantoor in Nijmegen. 
Hierdoor wordt het mogelijk om de samenwerking met de Natuurplazapartners (SOVON, 
RAVON en Bargerveen) en de Faculteit FNWI (o.a. Natuurwetenschappen) van de Radboud 
Universiteit verder te verkennen en uit te bouwen. Ook biedt de nieuwe huisvesting ons de 
ruimte om in het “eigen pand” activiteiten te organiseren die voorheen altijd buiten de deur 
plaats moesten vinden. Zo organiseert de Zoogdiervereniging in november 2010 het 
Internationale Marter Colloquium in Nijmegen. 
Een ander belangrijk initiatief dat in de uitvoeringsfase is beland is de Nationale Databank 
Flora en Fauna. Deze NDFF, een initiatief van de Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna 
(VOFF) en de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) wordt in 2010 volledig operationeel en zal 
voor de Zoogdiervereniging een nieuwe uitdagende werkwijze rond data inwinnen en beheer 
betekenen.  
Van verbreding is sprake bij enkele thema’s die in het planjaar centraal komen te staan. Het 
leefgebied stad krijgt aandacht op de Landelijke zoogdierdag in april. Het thema van deze dag 
is “Zoogdieren in de stad”. Verder willen we aandacht besteden aan hoefdieren (wild zwijn) 
in het kader het “Jaar van……. “ en aan grote predatoren in het kader van het project 
“Welkom wolf/lynx”. 
De vereniging wil ook haar medewerking verlenen aan het realiseren van een aantal boeken 
rond of over zoogdieren zoals monografieën over de steenmarter en het wild zwijn. 
In de loop van 2010 komt er een nieuw meerjarenplan 2011-2015. Dit plan moet aangeven 
hoe de nabije toekomst van de vereniging eruit moet gaan zien. 
 
Meerjarenbeleidsplan 
 
2010 wordt het vijfde jaar van het Meerjarenbeleidsplan 2006 – 2010. De uitgangspunten van 
dit beleidsplan blijven ook voor dit jaar van kracht.  
Voor de opbouw van dit meerjarenplan is gebruik gemaakt van de ‘Speerpunten’ uit het 
vigerende meerjarenbeleidplan. Deze speerpunten zijn: 

- Kennis op peil 
- Zoogdieronderzoek Nederland 
- Zoogdieren het beschermen waard 
- Ontdek de zoogdieren 
- Mensen voor zoogdieren 

Alle speerpunten zijn in principe even belangrijk, maar bij de keuzes die gemaakt worden 
gelden de volgende uitgangspunten: 

- beschikken we over de noodzakelijke menskracht 
- beschikken we over de benodigde financiële middelen 
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De noodzakelijke menskracht kan geleverd worden door vrijwilligers en professionals. De 
Vereniging blijft bovenal een organisatie van mensen die geboeid zijn door zoogdieren en die 
zich vrijwillig dan wel beroepsmatig voor onderzoek en bescherming willen inzetten.  
In het geval van professionele inzet zijn de financiën een doorslaggevende voorwaarde. 
Financiën kunnen worden verkregen via bijdragen van leden, d.m.v. sponsoring/fondsen en 
het surplus dat met het uitvoeren van projecten van de Steunstichting kan worden verdiend.  
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Speerpunt 1, Kennis op peil  
 
Doel: Het op peil houden van de kennis omtrent voorkomen, verspreiding en 
populatieontwikkeling van wilde zoogdieren in Nederland. 
 
Aan de basis van de studie naar en de bescherming van zoogdieren staat het verzamelen van 
gegevens: waar komen zoogdieren voor en hoe gaat het met ze? Om deze vragen te 
beantwoorden voert de Zoogdiervereniging al enige jaren op landelijk niveau 
verspreidingsonderzoek en monitoring uit. Dit is mogelijk dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers. 
Niet alleen de vereniging zelf, maar ook derden (m.n. overheden, beheerders en 
initiatiefnemers van ruimtelijke ingrepen) hebben behoefte aan gegevens over voorkomen en 
aantalontwikkeling.  
 
1.1 Verspreidingsonderzoek 

  
 In het jaarplan 2009 is gemeld dat de Gegevensautoriteit Natuur het Verspreidingsonderzoek 

Nederlandse Zoogdieren (VONZ) waarschijnlijk niet meer zou financieren. Gelukkig is de 
financiering toch voortgezet. Het ziet er naar uit dat de Zoogdiervereniging voor meerdere 
jaren kan rekenen op financiering. Het VONZ omvat nu waterspitsmuis, noordse woelmuis, 
boommarter en das. Het aantal soorten zal in 2010 niet worden uitgebreid. 
 
1.2 Aantalontwikkeling (NEM) 
De landelijke meetnetten uit 2008, om de aantalsontwikkeling van zoogdieren in Nederland te 
volgen, worden gecontinueerd. Het veldwerk wordt door vrijwilligers uitgevoerd. Het netwerk 
voor zoldertellingen van vleermuizen wordt uitgebreid. Tegen de verwachting in wordt er in 
2010 geen meetnet gestart voor autovleren. De door de Zoogdiervereniging in 2008 en 2009 
hiervoor uitgevoerde pilot heeft onvoldoende resultaten opgeleverd. 
 
1.3 Aanleveren waarnemingen stimuleren 

 De on line invoermodules van www.waarneming.nl en www.telmee.nl en het Atlasproject 
stimuleren het aanleveren van waarnemingen. Begin 2010 loopt in iedere provincie een 
deelatlas project. Dit atlasproject moet er voor zorgen dat we voor een groot deel van 
Nederland kunnen beschikken over actuele gegevens m.b.t. het voorkomen van soorten. Op 
het kantoor van de vereniging treedt een medewerker op als contactpersoon voor waarnemers 
en ook in de provincies zijn contactpersonen actief die moeten stimuleren dat er zoveel 
mogelijk waarnemingen worden verzameld.. 
 
1.4 Databankbeheer 
De databankbeheerder van de vereniging zal veel tijd besteden aan het ondersteunen van de 
provinciale atlasprojecten. Een goede wisselwerking tussen de provinciale coördinatoren en 
de databankbeheerder moet ervoor zorgen dat er een groeiende stroom van data wordt 
gegenereerd. Ook wordt er opnieuw veel tijd besteed aan het valideren van de waarnemingen. 
Het zelf uitleveren van waarnemingsgegevens zal in de loop van 2010 sterk verminderen door 
het operationeel worden van de Nationale Databank Flora en Fauna. De inhaalslag om oude 
waarnemingen van zoogdieren te digitaliseren gaat in 2010 door. 
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1.5 Opleiding veldwerkers 
In 2010 worden vanuit de Zoogdiervereniging de volgende cursussen verzorgd: Basiscursus 
inventariseren vleermuizen, Batdetector workshop, Analyseren vleermuisgeluiden, 
Zoldertellingen vleermuizen, Sporen en prenten en de Basiscursus grondgebonden 
zoogdieren. 
Het doel van deze cursussen is om waarnemers en andere geïnteresseerden te trainen in het 
herkennen van soorten via de directe waarneming van een dier, via geluiden en of sporen. 
Het streven is om over voldoende veldwerkers te beschikken om landsdekkend een beeld te 
kunnen generen over het voorkomen van soorten.  
Alle geïnteresseerden kunnen vanaf onze website een handleiding downloaden voor het 
inventariseren van dassen, boommarters, muizen met inloopvallen, muizen met lokbuizen, 
zoldertellingen en auto/bootvleren.  
 
1.6 Kwaliteitsborging gegevens verzamelen en leveren 
Het opleiden van veldwerkers moet tot betrouwbare gegevens leiden. Voor een deel van het 
veldwerk zijn protocollen opgesteld, zoals voor vleermuizen en boommarters 
(hengelcameraonderzoek). Het streven is om in 2010 meer protocollen op te stellen, bijv. voor 
onderzoek met inloopvallen. Implementatie en evaluatie van een juiste toepassing van de 
protocollen voor veldwerk krijgt in 2010 aandacht. 
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Speerpunt 2, Zoogdieronderzoek Nederland  
 
Doel: Een impuls geven aan het (wetenschappelijk) onderzoek aan zoogdieren in Nederland. 
 
2.1 Fundamenteel onderzoek 
Het uitvoeren van fundamenteel onderzoek behoort weliswaar tot de doelstellingen van de 
Zoogdiervereniging, maar in de praktijk blijkt het lastig hier geld voor te vinden. Wel zal de 
vereniging in 2010 een rol spelen in het faciliteren van fundamenteel onderzoek. 
In de loop der jaren is door de Zoogdiervereniging een grote set met waarnemingen en 
monitoringsreeksen verzameld. Deze is in principe te gebruiken door onderzoekers voor 
beantwoording van fundamentele onderzoeksvragen.  
 
2.2 Toegepast onderzoek 
Het meeste wetenschappelijk onderzoek dat de Zoogdiervereniging uitvoert, is toegepast 
onderzoek: kennisvergaring ten behoeve van beheer en bescherming. Centrale vragen daarbij 
zijn: waarom bevinden soorten zich op bepaalde plekken in het landschap, wat zijn bepalende 
condities in dit voorkomen, en hoe kunnen deze condities worden behouden of verbeterd? 
Voorbeelden van dergelijk onderzoek dat de Zoogdiervereniging in 2010 uit zal voeren of 
hoopt uit te voeren zijn studies naar het optimaal beheer voor de noordse woelmuis, de 
effecten van windmolens op vleermuizen en de factoren, die een rol spelen bij schade door 
hazen. 
In sommige gevallen zal het hierbij gaan om gesubsidieerd onderzoek, of onderzoek in 
opdracht van instanties. In andere gevallen zullen onderzoeksvragen worden uitgezet bij 
studenten van hogescholen of universiteiten, waarbij de Zoogdiervereniging de rol van 
inhoudelijk begeleider vervult. De nieuwe huisvesting op de campus van de Radboud 
Universiteit zal dit bevorderen. 
Speerpunt 3, Zoogdieren het beschermen waard 
 
Doel: Het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten gericht op de bescherming van 
zoogdieren op nationaal, provinciaal of lokaal niveau. 
 
De bescherming van zoogdieren en hun leefgebieden is een hoofddoel van de 
Zoogdiervereniging. Een deel van de ‘vrije ruimte’ van het Team Bescherming & 
Communicatie wordt hiervoor ingezet, sinds medio 2009 is een projectleider Bescherming 
aangesteld. Ook de Werkgroep Zoogdierbescherming is op dit terrein actief.  
De Zoogdiervereniging richt zich op situaties waarbij sprake is van effecten op 
populatieniveau, enerzijds vanuit de doelstellingen van de vereniging en anderzijds vanwege 
een beperkte beschikbaarheid van middelen en tijd. Dit betekent dat er meestal geen prioriteit 
kan worden gegeven aan lokale of regionale bedreigingen. 
 
3.1. Landelijk soortenbeleid  
Het ministerie van LNV werkt in 2010 en 2011 aan een nieuwe natuurwet waarbij de Flora- 
en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet worden samengevoegd. De 
Zoogdiervereniging streeft zelfstandig en via het Platform Soortenbeschermende Organisaties 
(PSO) naar een goede plek voor de zoogdieren in de nieuwe natuurwet. Dit gebeurt proactief 
door het aandragen van mogelijkheden richting LNV, maar de door het ministerie gemaakte 
keuzen worden ook kritisch geanalyseerd en waar nodig zal hierop worden gereageerd.  
Verschillende overheden werken ook in 2010 nog aan de aanwijzing van Natura2000-
gebieden en het opstellen van beheerplannen voor die gebieden. Waar nodig zal de 
Zoogdiervereniging gevraagd en ongevraagd advies geven en zienswijzen indienen. 
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3.2. Provinciaal soortenbeleid  
Het ministerie van LNV stoot steeds meer natuurgerelateerde uitvoeringstaken af naar de 
provincies. De verschillende provincies worden daardoor steeds belangrijker voor het 
soortenbeleid. Het is van groot belang dat de Zoogdiervereniging, via het PSO en de VOFF 
maar ook zelfstandig, goede contacten legt en onderhoudt met de provincies. 
De leefgebiedenbenadering zal in 2010 verder worden uitgewerkt. Het opstellen en uitvoeren 
van de uitwerkingsplannen vragen om een intensieve samenwerking tussen de 
soortenbeschermende organisaties, de terreinbeheerders en de provincies. Naast de 
samenwerking binnen de Vereniging PSO wordt in 2010 de samenwerking voortgezet via het 
project ‘Zoogdieratlas van Nederland’. In het kader van dit project wordt het regionale 
netwerk uitgebreid, leidend tot provinciale deelatlassen. 
In de meeste provincies wordt nog uitvoering gegeven aan het oude provinciale soortenbeleid. 
De Zoogdiervereniging zet als uitvloeisel daarvan bijvoorbeeld in Noord-Brabant een netwerk 
van vrijwilligers op, die problemen rond zoogdieren in gebouwen oplossen. Dit project loopt 
door tot 2010. Ook in de andere provincies is de vereniging betrokken bij de uitvoering van 
het provinciaal soortenbeleid. 
 
3.3. Zoogdieren in de planologie  
Eén van de grootste bedreigingen voor zoogdieren zijn het verlies van habitats en 
versnippering. Het is daarom essentieel om de bescherming van zoogdieren een goede plaats 
te geven in de planologie. De Zoogdiervereniging probeert dit in samenwerking met 
zusterorganisaties in de wet- en regelgeving voor elkaar te krijgen. Maar er gaat ook veel mis 
in de uitvoering, vaak door een verkeerde planning en een gebrek aan kennis. De 
Zoogdiervereniging probeert hier verandering in te brengen. Onder andere door ook in 2010 
de succesvolle cursus ‘Vleermuizen en Planologie’ aan te bieden. Daarnaast is het voornemen 
om meer kennis die bij zoogdierspecialisten aanwezig is, beter beschikbaar te krijgen middels 
publicaties in tijdschriften en op websites. 
 
Om bij de voorbereiding van ruimtelijke ingrepen rekening te kunnen houden met de 
aanwezige zoogdieren zijn betrouwbare verspreidingsgegevens een must. Om dit te 
ondersteunen werkt de Gegevensautoriteit Natuur aan de databank met verspreidingsgegevens 
van planten- en diersoorten: de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Via de VOFF 
participeert de Zoogdiervereniging hier in. Alle waarnemingen uit de Zoogdierdatabank 
waarvoor de waarnemers toestemming hebben gegeven zijn opgenomen in de NDFF. Ook in 
2010 zullen nieuwe waarnemingen worden doorgesluisd naar de NDFF. Overigens krijgen de 
Zoogdiervereniging en andere partijen die zijn aangesloten bij de NDFF de beschikking over 
gegevens van alle aangesloten partijen. Zo ontstaat een nog beter beeld van de verspreiding 
van onder andere de zoogdieren. 
 
In 2009 heeft het Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging in samenwerking met 
Dienst Landelijk Gebied een onderzoeksprotocol voor vleermuizen opgesteld. De 
Gegevensautoriteit was hiervoor de opdrachtgever. Het doel hiervan is het gelijk trekken van 
de kwaliteit van vleermuisonderzoek, het tegen gaan van concurrentie op de 
onderzoeksinspanning en het bieden van een garantie van de kwaliteit van 
onderzoeksgegevens. In 2010 zal dit protocol worden geëvalueerd en wanneer nodig 
aangepast. Wanneer ook voor andere (groepen) zoogdieren externe protocollen moeten 
worden opgesteld, zal de Zoogdiervereniging dit ondersteunen en initiëren. 
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3.4. Zoogdiervriendelijk terreinbeheer  
Het nieuwe nationale soortenbeleid, de zogenaamde Leefgebiedenbenadering en Natura2000, 
biedt vele mogelijkheden om op landschapsniveau iets voor zoogdieren te doen. De 
Zoogdiervereniging brengt direct of via het PSO haar kennis over zoogdieren in bij provincies 
en terreinbeheerders.  
 
3.5. Zoogdiervriendelijk gebouwenbeheer  
Bij specialisten van de Zoogdiervereniging is veel kennis aanwezig over het 
zoogdiervriendelijk bouwen en beheren van gebouwen en bedrijventerreinen. In 2009 is 
bijvoorbeeld de brochure ‘Egels, ook in uw tuin’ uitgegeven. Voor 2010 (en verder) wordt 
overwogen om een vervolg te geven aan het succesvolle Egelweekend van september 2009. In 
2010 zal echter de focus komen te liggen op vleermuisvriendelijke gebouwen. Een 
mogelijkheid die wordt onderzocht is het maken van een brochure of website over 
vleermuiskasten en –kelders, in nauwe samenwerking met de werkgroep VLEN. Ook komt de 
website Vleermuizen in de Stad online, als product van een project in opdracht van gemeente 
Utrecht met financiën van het ministerie van LNV. Hier zal de nodige aandacht aan worden 
geschonken, bijvoorbeeld op de website, in publicaties en middels persberichten.  
 
Verder blijft de Zoogdiervereniging samen met de Vogelbescherming pleiten voor een 
aanpassing van het Bouwbesluit, omdat de huidige bouwregels slecht uitpakken voor 
gebouwbewonende vleermuizen en vogels. Ook zal aandacht worden gevraagd voor 
vleermuizen bij de na isolatie van spouwmuren. 
 
3.6 Samenwerking 
Door samen te werken met andere organisaties wordt geprobeerd kennis en kunde 
beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij om samenwerking met terreinbeherende organisaties, 
de VOFF organisaties, met de organisaties verenigd in Soortenbescherming Nederland 
(voorheen PSO), met de organisaties verenigd in IUCN,  met de organisaties die zijn 
betrokken bij het Faunafonds en met andere op zoogdieren gerichte organisaties zoals 
Vereniging Het Edelhert en Vereniging het Reewild. 
Verder maakt de Zoogdiervereniging deel uit van de Coalitie Biodiversiteit en het 
Landschapsmanifest. 
De samenwerking met onze Vlaamse zusterorganisatie Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep en 
Natuurpunt Vleermuizenwerkgroep wordt voortgezet. 
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Speerpunt 4, Ontdek de Zoogdieren  
 
Doel: Entameren en coördineren van voorlichting- en onderwijsactiviteiten om de kennis over 
wilde zoogdieren en het draagvlak voor bescherming onder de bevolking te vergroten.  
 
4.1 Voorlichting algemeen  
De vereniging gebruikt voorlichting om meer draagvlak in de samenleving creëren voor de in 
ons land in het wild levende zoogdieren. Voor sommige soorten (eekhoorn, das) is het al 
voldoende om hun “aaibaarheid” te benadrukken, voor andere soorten (vleermuizen) is het 
belangrijk om waarde en plaats in het ecosysteem onder de aandacht te brengen. 
Algemene voorlichtingsmiddelen zijn de website, tijdschriften, folders, boeken en lezingen 
Voorlichting wordt sinds 2009 ook meer thematisch aangepakt en waar mogelijk gekoppeld 
aan projecten of acties, zoals de Soort van het Jaar. 
In 2010 wordt de website verbeterd, door een overzichtelijker indeling te kiezen.  
De vereniging werkt mee aan de totstandkoming van verschillende boeken die in 2010 zullen 
verschijnen. In voorbereiding zijn een Veldgids van de Zoogdieren van Europa en 
monografieën over de steenmarter en het wilde zwijn.  
 
4.2 Jeugd  
In  het planjaar wordt samen met de collega’s binnen de VOFF samenwerking op gestart met 
de twee Jeugdbonden voor Natuurstudie in Nederland. Andere activiteiten voor de jeugd 
worden niet ontwikkeld. Daarvoor ontbreekt de capaciteit.  Wel zal waar mogelijk 
ondersteuning worden geleverd aan braakbalpluisactiviteiten in bezoekerscentra en op 
scholen. 
 
4.3 Inspelen op actuele onderwerpen  
Waar mogelijk en nodig speelt de vereniging in op de actualiteit of wordt getracht 
onderwerpen in de actualiteit te plaatsen. Dit gebeurt o.a. door een wekelijks persbericht uit te 
brengen en mee te werken aan www.natuurbericht.nl. Deze website blijkt door de pers goed te 
worden benut voor het maken van nieuwsitems.  
Het uitbrengen van eigen persberichten is in 2009 ook zeer succesvol gebleken. Het Jaar van 
de Egel en de verkiezing van het meest populaire zoogdier kregen veel aandacht in de pers. 
In 2010 gaat de vereniging extra aandacht vragen voor het wilde zwijn en de nabije komst van 
wolf en lynx in Nederland. 
 
4.4 Publiceren 
Via de eigen media als Lutra, Zoogdier en Telganger worden leden, werkgroepen en 
bureaumedewerkers gestimuleerd om de resultaten van (vernieuwend) onderzoek te 
publiceren. Het aantrekkelijk maken en houden van deze bladen en het kunnen bereiken van 
een groeiend lezerspubliek blijkt de belangrijkste voorwaarde voor het indienen van artikelen. 
Maar ook periodieken van werkgroepen en tijdschriften van andere organisaties zijn goede 
media om boeiende informatie over zoogdieren wereldkundig te maken. 
 
4.5 Internationaal 
In 2009 is de nota Internationale activiteiten van de Zoogdiervereniging door het bestuur 
vastgesteld. Strekking van dit document is dat de vereniging terughoudend moet zijn in het 
ontplooien van internationale initiatieven. Dit omdat internationale activiteiten veel tijd en 
geld kosten en een bescheiden resultaat opleveren. Dit betekent dat alleen wordt mee gewerkt 
aan zeer kansrijke initiatieven. 
Wel wordt meegewerkt aan het internationale martercolloquium in november in Nijmegen.  
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Naar verwachting zal de Zoogdiervereniging in 2010 en volgende jaren deelnemen aan een 
LIFE-project voor de noordse woelmuis, samen met de landen Oostenrijk, Slowakije en 
Hongarije. 
De Bat Conservation Trust verwacht van ons dat de Zoogdiervereniging in 2010 een van de 
oprichters van BatLife Europe zal zijn, maar het zal niet eenvoudig zijn om hiervoor 
financiering te vinden. De buitenlandse zomerkampen van de Veldwerkgroep worden 
voortgezet. 
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Speerpunt 5, Mensen voor zoogdieren  
 
Doel: Mensen die geïnteresseerd zijn in zoogdieren en die zoogdieronderzoek en/of –
bescherming een warm hart toedragen verenigen binnen de Zoogdiervereniging. 
  
5.1. Ledenbinding 
De vereniging is er voor de leden. Leden verwachten van de vereniging dat zij er gestimuleerd 
worden in hun belangstelling voor zoogdieren en/of dat de vereniging een wezenlijke bijdrage 
levert aan de bescherming van zoogdieren. De belangstelling verloopt via deelname aan 
activiteiten, werkgroepen en cursussen of via publicaties of via de website.  
De Zoogdiervereniging wil haar leden zo goed mogelijk bedienen. Daar komt bij dat een grote 
achterban meer mogelijkheden biedt voor verdere verdieping en bescherming. 
Ondersteuning bij het invoeren van waarnemingen via een goed werkende invoerportals als 
Telmee en Waarneming.nl zijn belangrijke middelen om zoogdierwaarnemingen te genereren. 
Goede tijdschriften als Zoogdier en Lutra blijken een belangrijk bindmiddel voor de 
vereniging te zijn.  
In 2010 wordt voor de tweede keer de landelijke zoogdierdag gehouden. Het thema is 
“Zoogdieren in de stad”. 
Maar ook een campagne als “Het Jaar van de Egel” is een goed middel gebleken om leden 
meer bij de vereniging te betrekken. In 2010 wordt wederom een soort van het jaar 
gelanceerd. 
Al deze middelen worden in 2010 versterkt ingezet om leden zo goed mogelijk van dienst te 
zijn en hen het gevoel te geven deel uit te maken van een succesvolle organisatie. 
 
5.2. Ledenwerving  
In 2009 is gebleken dat een goede landelijke campagne (Het Jaar van de Egel) een sterk 
positief effect heeft op de aanmelding van nieuwe leden. Ook voor 2010 staat weer een 
aansprekende campagne op het programma. Dit keer is dat “Welkom Wolf/Lynx”. Vanwege 
de gevoelens die deze dieren in de samenleving oproepen wordt verwacht dat er veel 
publiciteit voor de vereniging wordt gegenereerd. Meer naambekendheid leidt tot meer leden. 
Het zoogdieratlasproject draait in 2010 in alle provincies. Dit heeft meer regionale 
naambekendheid voor de vereniging tot gevolg. Voor ledenwerving is het van belang om 
zoveel mogelijk namen en adressen van in zoogdieren geïnteresseerde personen te verzamelen 
opdat een gerichte benadering om lid te worden mogelijk is. Er wordt naar gestreefd om het 
aantal leden in het planjaar te laten groeien tot 2500.  
 
5.3. Vergroten naamsbekendheid  
Een vereniging met een grote bekendheid kan effectiever zijn in het realiseren van haar 
doelstellingen. Door een zorgvuldige positionering van de Zoogdiervereniging ontwikkelt de 
vereniging een groter ‘gezag’ bij beleidsmakers, pers, deskundigen en burgers. 
In 2010 wordt het actieve extern gerichte communicatiebeleid voortgezet in de overtuiging 
dat dit tot meer naambekendheid zal leiden. Ook deelnemers aan activiteiten als die van de 
werkgroepen zullen meer actief worden benaderd. 
Hierboven is reeds betoogd dat campagnes als Jaar van de Egel en Welkom Wolf/Lynx in 
sterke mate bijdragen tot een grotere naambekendheid van de vereniging. Ook het regelmatig 
verschijnen in de media met interessante of relevante onderwerpen draagt bij aan meer 
bekendheid. 
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5.4. Een organisatie die leden ondersteunt  
De vereniging ondersteunt op verschillende manieren de activiteiten van werkgroepen en 
leden.  Werkgroepen kunnen jaarlijks aanspraak maken op een vergoeding in de 
bestuurskosten. Ook kunnen werkgroepen gebruik maken van secretariële ondersteuning 
ingeval van bijzondere activiteiten zoals het verzenden van periodieken. Het secretariaat 
houdt tevens voor enkele werkgroepen de ledenadministratie bij. 
Individuele leden kunnen met hun vragen bij de werkorganisatie terecht. Daarnaast verzorgt 
de vereniging cursussen waaraan leden deel kunnen nemen. Verder worden er door het jaar 
heen activiteiten georganiseerd gericht op leden zoals de Landelijke Zoogdierdag. Ook de 
periodieken (Telganger), de websites en Zoogmail zijn gericht op het verschaffen van 
informatie aan leden. Tenslotte komt er ook ondersteuning vanuit het bureau van de 
vereniging in de vorm van handleidingen, ontheffingen, uitlenen van onderzoeksmaterialen en 
advisering bij beschermingsacties. 
Vanuit de werkorganisatie wordt de landelijke zoogdierdatabank beheerd en wordt assistentie 
verleend bij het verzamelen en leveren van data van en aan leden. Ook worden tellingen 
gecoördineerd. 
 
5.5 Fondsenwerving en sponsoring  
In 2009 is een bescheiden begin gemaakt met aandacht te geven aan het bestaan van het 
Zoogdierfonds. In ieder nummer van Zoogdier wordt een specifiek doel benoemd waarvoor 
steun van leden wordt gevraagd. 
De belangrijkste fondsenwerving wordt ook in 2010 weer gericht op de 11 provinciale 
atlasprojecten. Om het totale atlasproject te laten slagen is een bedrag van ruim 300.000 euro 
aan externe gelden nodig. In 2009 is hiervan al ruim een derde deel gerealiseerd. In 2010 
moet andermaal een derde deel hiervan zijn gerealiseerd. 
Ook voor het project “Het Jaar van……” moeten externe fondsen worden gevonden, evenals 
voor de nog uit te brengen boeken. 
 
5.6 Vermogensopbouw  
Een bescheiden vermogen is voor onze vereniging van belang om financieel moeilijke 
perioden te overbruggen en tegenslagen te kunnen opvangen. In de komende paar jaar worden 
er extra kosten gemaakt die samenhangen met de verhuizing van Arnhem naar Nijmegen.  
Dit zijn een extra reiskostenvergoeding voor de medewerkers en de nog doorlopende huur van 
het kantoor in Arnhem. Over twee jaar vervallen deze kosten. Door deze hogere lasten zal er 
geen sprake zijn van een zodanig positief rendement dat er een mogelijkheid is voor verdere 
vermogensopbouw.  
  
 
 
 
6. Begroting 2010 
 
De financiële vertaling van het Jaarplan is te vinden in de Begroting 2010 van de Vereniging 
en de Geconsolideerde begroting 2010 die gelijktijdig met dit Jaarplan in de ALV aan de orde 
komen. 


