
Verslag Algemene Ledenvergadering  
 

Datum:  10 april 2014 

Tijd:   18:00 - 20.30 uur 

Locatie:  Radboud Universiteit 

  Natuurplaza (kantoor Zoogdiervereniging) 

Toernooiveld 1 Nijmegen 

Aanmelden: via info@zoogdiervereniging.nl 

   
Aanwezige leden: 

Erik Jan de Wit, Tina Reilink, Tim Hofmeester,  Gerhard Glas ,  Bregtje Kuik     

Bestuur:  

Hans van Dord (voorzitter), Jan Buys (secretaris), Toon Zwetsloot (penningmeester)  

John Melis, Albert van Zadelhoff, (afwezig: Hugh Jansman, Margje Voeten) 

Bureau: 

Rob van Westrienen, Stefan Vreugdenhil, Vilmar Dijkstra, Maurice La Haye, Kim Rongen 

(verslag) 

Met kennisgeving afwezig: 

Jos Teeuwisse 

 

Programma 
18:00 uur  Ontvangst met broodjes en soep 

 

18:45-19:45 uur  Mast of geen mast, dat is de vraag! Het belang van boomzaden voor 

grotere zoogdieren – Vilmar Dijkstra (Bureau van de 

Zoogdiervereniging) 

 

Jaar van de Eekhoorn – Stefan Vreugdenhil (Bureau van de 

Zoogdiervereniging)  

 

19:45-20:45 uur Ledenvergadering 

 
1. Opening 

Om 19:50 uur start de vergadering.   

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

• Hugh Jansman heeft te kennen gegeven te stoppen als bestuurslid. Er is nu dus een 

vacature. Het streven is om de volgende ALV een opvolger te hebben. Verzoek aan 

allen om dit door te geven aan mogelijk geïnteresseerden. 

• Eind volgend jaar stopt de eindredacteur van het tijdschrift Zoogdier. Dit is een 

vrijwilligersfunctie. Verzoek aan allen is om dit door te geven aan mogelijk 

geïnteresseerden.  

• Voortgang Zoogdieratlas: de laatste hand wordt gelegd aan de  teksten. Eind van de 

maand moet dit klaar zijn. Het streven is om eind 2014 te publiceren. Het is echter de 



vraag of dat gaat lukken. Het afkrijgen van de teksten is meer werk geweest dan 

verwacht maar het einde is in zicht.  

De crowdfunding is zeer voorspoedig verlopen. Anderhalve maand geleden was het 

beschikbare budget circa 70.000 euro (20.000 euro via het Prins Bernhard 

Cultuurfonds en het overige bedrag via crowdfunding). Dit is voldoende voor het 

drukken van de atlas. Ook de digitale atlas kan van dit bedrag gerealiseerd worden. 

 

4. Verslag ALV 16 november 2013 

Het verslag wordt vastgesteld met onderstaande aantekeningen: 

• Tekstuele aanpassing: het is Buys ipv Buijs.  

• Naar aanleiding van NDFF:  

Het Bureau heeft ook afspraken met andere partijen (‘onderaannemers’ zoals 

vleermuiswerkgroep Gelderland) zijn zij geïnformeerd over de wijzigingen met 

betrekking tot de NDFF?  

Reactie Rob: Er is een nieuwe licentiehouder opgestaan: BIJ12. De Stichting NDFF 

heeft deze partij de licentie verleend en daarmee is er niet veel veranderd. Het is nog 

niet helemaal rond, er waren o.a. discussies met Waarneming.nl. Er is een principe-

akkoord bereikt met BIJ12 en Waarneming.nl, Natuurbank Limburg en Starink BV.  

De Zoogdiervereniging had een samenwerkingsovereenkomst met de GaN (vorige 

licentiehouder), de afspraken die daarin staan blijven hetzelfde. Behalve de naam 

verandert er dus niet veel. De nieuwe structuur moet nog gecommuniceerd worden 

naar deze onderaannemers. Actie SV 

• Het laatste streepje op blz 3 moet stukje hoger (deze opmerking is niet vanuit de 

leden, dat lijkt zo wel het geval). 

• Er moet rekening gehouden worden met de nieuwe WOD. Het bestuur gaat hiermee 

aan de slag en dit wordt geagendeerd voor de ALV in het najaar. Actie SV 

 

5. Jaarverslag en financieel verslag Zoogdiervereniging 2013 

Het verslag is met aantal aanpassingen vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van het jaarverslag: 

Het bestuur heeft de samenwerking met de werkgroepen aangemerkt als belangrijk 

aandachtsgebied. De weg daar naartoe zal toch geleidelijk zijn, het gaat stap voor stap.  

Het heeft de aandacht en we komen er na de enquête die momenteel wordt gehouden 

op terug.  Dit vormt ook belangrijke input voor het nieuwe communicatieplan. 

 

Het blijkt dat communicatie rondom de sleutelvrijwilligersdag niet goed is doorgekomen 

bij de werkgroepen. De werkgroepen, maar ook andere leden zijn ook dit jaar weer van 

harte welkom.  

 

Financiën: 

Toon geeft aan dat de toelichting in het jaarverslag staat. Het is mooi dat we een klein 

plusje draaien.  

De stichting heeft een klein verlies gedraaid in 2013. Dit jaar zal er kritisch worden 

gekeken naar de verhoudingen/verdelingen binnen de stichting en vereniging. 

Momenteel  draaien we quitte en we hebben nul reserve, dat is zorgelijk. We proberen 

dit nu structureel te verbeteren, er wordt op allerlei fronten aan gewerkt.  



De gedachte was destijds dat de stichting geld verdient voor de vereniging. Hoewel dit al 

wel gebeurt (in de vorm van arbeid voor de vereniging), is het beperkt aan de orde. Het 

bestuur merkt op dat het in dit verband opmerkelijk is dat de stichting verlies maakt en 

vereniging winst. 

Toon geeft aan dat nog niet helder is  hoe de nieuwe verdeling zal zijn.  

 

6. Rondvraag 

De voorzitter vraagt: Hoe wordt de invulling van deze vergadering nu ervaren, 

losgekoppeld van de Zoogdierdag?  

- Gerhard: We zijn een democratische vereniging, maar dat is deze vergadering nu niet, 

er is geen/te weinig vertegenwoordiging van de gewone leden (nu maar twee leden).  

- Tim: Mijn voorkeur gaat uit naar een dag in het weekend in plaats van door de week 

’s avonds, bijv. 2x per jaar een sleutelvrijwilligersdag.  

- John: Bij deze vorm ledenvergadering zijn er te weinig leden, als je voor een 

vereniging gaat moet je zoveel mogelijk leden erbij krijgen. Vergadering in combinatie 

met de sleutelvrijwilligersdag is goed.   

- Bregtje: Het is zonde dat de vergadering niet meer in de pauze van de Zoogdierdag is. 

Je bent dan toch al aanwezig en wordt goed opgenomen. Door de kleine groep nu is 

het wel makkelijker om iets zeggen. 

- Rob: De vergaderopstelling is ook belangrijk, maak een cirkel in plaats van achter een 

tafel. We hebben een manager verengingszaken, dit is Stefan Vreugdenhil. Hij is 

aanspreekpunt voor de leden. Ook de financiën van de verenging gaan via hem. 

- Maurice: Ik ben blij met bestuur van de vereniging en dank hen voor het besturen van 

de vereniging. Ik heb wel wat zorgen dat er zo weinig mensen komen bij een 

ledenvergadering.  

- Tina: Ik sluit mij aan bij wat Tim zei 

- Erik Jan: Ik sluit mij ook aan bij Tim 

- Stefan: We kunnen vaststellen dat er vanavond weinig mensen zijn en zullen 

nadenken over wat dan wel goede vorm is. 

- Albert: Ik ben niet ontevreden, we zijn met een kleine groep maar doen wel allemaal 

mee. Het format werkt dus kennelijk wel.   

Het valt op dat we een hele inhoudelijke club zijn. Het beleid komt bijna niet aan de 

orde (maar daar hebben we een bestuur voor).   

- Jan: De kwaliteit van de discussies is beter. Wat betreft een extra zaterdag in het 

voorjaar, denk er goed over na of dit wenselijk is. 

- Toon: De zoogdierdag zal hopelijk ooit zo succesvol zijn dat er een parallelsessie 

komt, dan kan de ALV in de parallelsessie plaatsvinden. 

- Hans: Ik vind het moeilijk om te zien hoe weinig echte leden er zijn, aan de andere 

kant hebben we nog nooit zo’n goede inhoudelijke discussie gehad. De vraag is,  

moeten we wel twee ALV’s per jaar hebben?  

De reactie vanuit de leden hierop is dat we voorheen één ALV hadden. De gedachte is 

dat we nu een ALV hebben voor de vooruitblik en een ALV voor de terugblik.  

Hans: evt. kunnen we achteraf het jaarverslag elektronisch afhandelen. Er zijn een 

aantal mogelijkheden waar we over zullen nadenken. Zet ideeën op de mail, dan 

wordt er naar gekeken. Een doordeweekse avond blijkt lastig te zijn.  

 

7. Sluiting 

Om 21.10 uur sluiting. 


