
Verslag Algemene Ledenvergadering Zoogdiervereniging 
 
Datum: 11 april 2015 
Tijd: 12.15 – 12.45 uur 
Locatie: Tijdens Zoogdierdag 
Adres: Linnaeusgebouw, Radboud Universiteit Heyendaalseweg 137, Nijmegen 
 
Aanwezige leden: 
Glenn Lelieveld, Jos Teeuwisse, Bart Noort, Raymond Creemers, Marijke Heijne, Peter v.d. Linden, Jan van Mil, 
Jolanda Snellenberg, Isabelle Marchant, Tim Hofmeester, Erik-Jan de Wit, Monique van Geemen, Marijke 
Drees,  Hans Bekker, Kees Canters 
Bestuur:  
Hans van Dord (voorzitter), Jan Buys (secretaris), Toon Zwetsloot (penningmeester),  Jeike van de Poel, John 
Melis, Margje Voeten (afwezig: Albert van Zadelhoff)  
Bureau: 
Rob van Westrienen, Stefan Vreugdenhil, Kim Rongen (verslag) 
 

Agenda 
1. Opening 
Opening door de voorzitter om 12.30 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.  
 
3. Mededelingen 

 Jos Teeuwisse geeft toelichting over de stand van zaken van de Zoogdieratlas:  
Op dit moment bevinden we ons in een spannende fase. De relatie tussen de redactie van de 
Zoogdiervereniging en de redactie van Naturalis is constructief en draait. Eind deze maand moeten we het 
manuscript opleveren. We hopen dit te halen, als we dit halen is uitgave eind dit jaar verzekerd. Nog later 
opleveren kunnen we ons niet meer permitteren. Er wordt dan ook alles op alles gezet om de deadline te 
halen. Onlangs hebben we ook nog een bijdrage ontvangen van het Brabants Landschap, we komen 
hiermee boven het streefbedrag van 80.000 euro.  

 De bestuurstermijn voor  Jan Buys en Hans van Dord zijn verstreken. Zij worden door de ALV benoemd 
voor hun 2e bestuurstermijn.  

 Uit de Sleutelvrijwilligersdag in november vorig jaar is gebleken dat het de wens is om vrijwilligers op een 
betere manier te betrekken.  Het bestuur heeft afgesproken  hier nu werk van te maken. Komend jaar 
wordt hier een belangrijke stap in gezet. De samenwerking met RAVON vraagt meer tijd om dit nader te 
verkennen. Hier is minder aandacht aan gegeven omdat er hard gewerkt is om 2014 financieel acceptabel 
te laten eindigen. Het bureau heeft uiteindelijk een kleine minus behaald. We zijn er nog niet helemaal 
gerust op dat het dit jaar helemaal goed komt, dus de samenwerking komt ook dit jaar ook op lager pitje 
te staan.  
De eerder genomen besluiten  (ondersteuning en MT in elkaar schuiven) zijn uitgevoerd. De volgende fase 
(onderzoeken of de bureaus kunnen fuseren) is ingewikkelder en kost geld om goed beslagen ten ijs te 
komen, dit wordt uitgesteld.  
Op de vraag wat de reactie van RAVON hierop is geeft Rob aan dat er vanuit RAVON ook zo tegenaan 
gekeken wordt. Het is pas verstandig om de volgende stap te zetten als financieel de goede weg gevonden 
is.  

 
4. Verslag ALV 15 november 2014 (zie bijlage 1) 
N.a.v. punt 7 wordt gevraagd wat de stand van zaken is van de  leidraad en telemetrie. Jan Buys geeft aan dat 
deze de volgende vergadering weer op de agenda staat.  
Het verslag is vastgesteld. 
 
  



5. Jaarverslag en financieel verslag Zoogdiervereniging 2014 (zie bijlagen 2 en 3) 

 Jaarverslag:  
Verzoek om redactionele opmerkingen door te geven aan Stefan. Er zijn geen discussiepunten.   
Er wordt opgemerkt dat het leuk is om te lezen en goed om te zien dat er zo ontzettend veel gedaan 
wordt op zoveel verschillende fronten.  
Jaarverslag krijgt de instemming van de ALV. 

 Financieel verslag: 
De penningmeester licht toe: Alles is net wat minder, bijvoorbeeld net wat meer leden die hebben 
opgezegd dan dat er leden zijn bijgekomen.  
Over de hele linie zitten we iets lager. Daarmee zakt vereniging net onder de lijn die wenselijk is. De 
accountant controleert jaarlijks de cijfers, ook dat is dit jaar gedaan en er is een goedkeurende verklaring 
afgegeven door de accountant. Een uitgebreidere toelichting staat in de stukken. 
Er wordt gevraagd of er weleens gedacht is om bepaalde taken door vrijwilligers te laten uitvoeren? Het 
bestuur geeft aan dat hier inderdaad rekening aan wordt gewerkt. Er wordt gekeken of de inzet van 
vrijwilligers mogelijk is en hoe we dit organiseren. Stefan vult aan dat deze hulp nu vooral wordt gezocht 
voor de website en het organiseren van bijvoorbeeld de Zoogdierdag. 
Het financieel verslag wordt goedgekeurd door de ALV. 

 
6. Aantal ledenvergaderingen per jaar (zie bijlage 4) 
Vorig jaar is de ALV georganiseerd op aparte avond i.p.v. tijdens de Zoogdierdag, omdat het te veel druk op de 
Zoogdierdag geeft. De opkomst gaf echter geen goede afspiegeling van de vereniging. Er ligt nu een voorstel 
om naar één ALV per jaar te gaan. De statuten zullen daarvoor op aantal punten moeten worden aangepast.  
Een discussie volgt waarna aangegeven wordt om het voorstel aan te passen. Het bestuur stelt uiterlijk binnen 
vier maanden na het eind van het verenigingsjaar het jaarverslag en de jaarrekening vast (i.p.v. binnen de 
voorgestelde zes maanden).  
Het bestuur zegt toe dat indien er de noodzaak bestaat er eerder een vergadering zal worden belegd.  
Er wordt gestemd over dit punt: 1 stem tegen, 13 stemmen voor. Het voorstel wordt verwerkt zoals besproken.  
 
7. Rondvraag 
Complimenten voor het succes van deze Zoogdierdag. Er zijn twee verzoeken: 1) meer lucht tijdens het 
programma en 2) parallelsessies organiseren.  
Het bestuur geeft aan dit mee te nemen als suggesties.  
 
8. Sluiting 
Om 13.08 uur. 


