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VERSLAG ALV ZOOGDIERVERENIGING, 18 april 2009 
Aristo vergadercentrum te Utrecht 
 
Aanwezig: 
Bestuursleden: P.van der Linden, J. van Olst, T. Zwetsloot,  H. Stafleu, H. Bekker, H. 
Jansman, J. Teeuwisse (directeur)  
Overige leden: Paul van Oostveen, Kees Canters, Jasja Dekker, Dennis Wansink, Stefan 
Vreugdenhil, Barbara Pattikawa, Tina Reilink, Marijke Drees, Sim Broekhuizen, Tim 
Hofmeester, Carolien van der Slijpe, Jan Piet Bekker, Johan Thissen 
Thijs Bosch, Margreet van Willigen, Rob Koelman, Ben van der Horn 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  Opening 
Voorzitter Jacob van Olst opent om 12.50 de vergadering. 
Als eerste refereert hij aan de ontwikkelingen rond het meerjarenbeleidsplan. 
Dit proces is in december met een eerste bespreking in het bestuur begonnen en voorafgaande 
aan de ALV is het bestuur met de voorzitters van de werkgroepen om de tafel gaan zitten om 
over de uitgangspunten verder te praten. Binnenkort praten ook de medewerkers over het 
meerjarenbeleidsplan. Het is de bedoeling een concept tijdens een volgende vergadering voor 
te leggen. De voorzitter is positief over de respons. 
Vervolgens wijst hij op de presentielijst die rondgaat en verzoekt de leden om deze te 
ondertekenen. 
Op 28 November wordt er in samenwerking met de Vlamingen een symposium in Antwerpen 
georganiseerd. De volgende ALV vindt plaats tijdens de Open Dag in Nijmegen op 12 
december. De eerstvolgende Landelijke Zoogdierdag is in april 2010. 
 
2.  Verslag ALV  November 2008  
Met instemming van de ALV wordt het verslag vastgesteld. 
 
3.  Jaarverslag 2008 
2008 was een goed jaar. 
De voorzitter laat weten dat het jaarverslag 2008 in feite 2 verslagen bevat, namelijk dat van 
de stichting en van de vereniging. 
De communicatie tussen bureau en bestuur en werkgroepen is verbeterd. Er zijn meer 
activiteiten gestart, denk daarbij aan de verschillende kampen, de opstart van nieuwe 
werkgroepen en fondsenwerving. 
Qua waarnemers en waarnemingen lopen de ontwikkelingen rond de NDFF, telmee.nl en 
waarneming.nl. nog steeds. Dit is belangrijk voor een nog betere gegevensverzameling. 
Voor de Zoogdieratlas zijn met bijna alle provincies afspraken gemaakt. 6 Provincies zijn al 
actief bij het project betrokken bij anderen moeten er nog oriënterende gesprekken worden 
gevoerd Utrecht en Gelderland. In Limburg zal het project in 2009 afgerond zijn. 
We werken nu ook aan een boekversie van de Atlas. 
De vereniging is aantrekkelijker geworden. Dit maken we op uit de hoge opkomst van de 
leden tijdens de ALV’s in Naturalis en Ecodrome. Ook is het ledental gegroeid en wordt onze 
verbeterde website goed bezocht. Steeds meer mensen melden zich als nieuw lid aan via de 
website. Tevens krijgen we veel positieve reacties op onze tijdschriften.  
Financieel was 2008 een goed jaar, hier zal de penningmeester wat dieper op ingaan tijdens de 
presentatie van het financieel jaarverslag. 
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Het tweede gedeelte van de presentatie van het jaarverslag betreft de stichtingszaken. Deze 
worden toegelicht door de directeur Jos Teeuwisse. 
2008 was een goed jaar, in verschillende opzichten: 
- opdrachten 
- werksfeer 
- werkhouding 
- extern vertrouwen 
- financieel  
We zijn een echte projectenorganisatie, 95 % van onze inkomsten vloeit voort uit onze 
projecten. Dat betekent dat het realiseren van de begroting nooit zeker is. 
Op dit moment wordt het grootste deel van de projecten uitgevoerd door het Team Onderzoek 
en Advies, in 2008 waren er nog te weinig projecten voor Team Bescherming en 
Communicatie. 
Voorbeelden van projecten van dit team zijn: 
 - Beschermingsplan Noordse Woelmuis 
- Internationale contacten met Bulgaarse en Roemeense partners. 
- Zoogdieren in gebouwen in Noord-Brabant (denk daarbij aan marterachtigen en 
vleermuizen) 
In financieel opzicht was 2008 een goed jaar. Dit is mede een gevolg van een betere planning 
en een resultaatgerichte houding van de medewerkers. 
 
4. Financieel jaarverslag 2008 
De financiële uitkomst van de vereniging laat conform de begroting een groot tekort zien. De 
Steunstichting heeft gelukkig een sterk positief resultaat gerealiseerd. De geconsolideerde 
begroting heeft hierdoor een overschot van 71.000. Dit resultaat wordt toegevoegd aan 
reserves en voorzieningen. 
2008 was het tweede opeenvolgende positieve resultaat, dit betekent een stabilisatie in de 
groei. 
Wel moeten we oppassen: de omzet-en liquiditeitsrisico’s blijven aanwezig. 
 
5.  Naamsverandering 
Allereerst geeft secretaris Helene Stafleu een presentatie over ‘branding’ (het neerzetten van 
merknamen) om de leden nog meer inzicht te geven in het hele proces omtrent naamgeving.  
Vervolgens refereert de voorzitter aan het vergaderstuk waarin de naamsverandering wordt 
beargumenteerd en verzoekt de aanwezige leden om in te stemmen met het voorstel om de 
afkorting VZZ achter “Zoogdiervereniging” weg te laten.  
Er volgt een discussie omtrent het wel of niet gebruiken van ‘de’ voor ‘Zoogdiervereniging’. 
Er wordt besloten het alleen bij ‘Zoogdiervereniging’ te laten en hierover de ALV te laten 
stemmen. 
Met 20 stemmen voor, 1 stem tegen en 3 onthoudingen wordt het voorstel aangenomen. 
 
6. Contributieverhoging  
De vereniging is voor haar inkomsten teveel afhankelijk van de steunstichting. Door meer 
leden te werven en aan de huidige leden een hogere contributie te vragen wordt dit verbeterd. 
Het voorstel is om de contributie in 2 stappen te verhogen tot €25,- in 2011 (€ 22,- in 2010). 
Dit voorstel word door de ALV aangenomen.  
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7. Rondvraag  
Jasja Dekker wijst de leden erop dat vanaf nu alle artikelen uit oude jaargangen van de Lutra 
ook op DVD verkrijgbaar is en dat een aantal exemplaren ter plekke gekocht kunnen worden. 
 
8. Sluiting 
Om 14.00 sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 


