
 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering 
 
Datum:  5 november 2016 
Locatie:  Sandton IJsselhotel, Worp 2, Deventer 

 

Aanwezige leden (27):  

Jaques Piederiet, Regina Vlijm, Hillie Waning–Vos, Bauke Hoekstra, Kees Canters, 
Hanneke Burgers, Henriette van der Loo, Annelies van der Blij, Ton Bode, Jeanette 

Boogmans, Johan Tolkamp, David de Wit, Matthijs Smaal, Cees Zoon, Athur Hoffmann, 

Marco A Snijder, Jan Willem Broekema, Gerhard Glas, Willemijn de Vos, Katrien de Vos, 

Gijs Gerrits, Svetlana Miteva, Dennis Wansink, Erik Jan de Wit, Jan van Delden, G.J. van 

Dijk, Raymond Haselager 
Bestuur:  

Hans van Dord (voorzitter), Jan Buys (secretaris), Jan Hovenkamp (penningmeester),  

Margje Voeten en Jeike van der Poel  

Bureau: 
Piet Bergers, Sander Bouwens, Neeltje Huizenga en Roline Eikelboom (verslag) 

 

1. Opening 

Welkom en opening door de voorzitter om 10.00 uur. Het bestuur stelt zich kort 
voor. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 

• Piet Bergers is de nieuwe directeur van het bureau, hij stelt zichzelf 

voor 

• Het bureau heeft de storm van vorig jaar goed doorstaan en draait 
goed. Ook voor dit jaar wordt een positief resultaat verwacht. 

 

4. Verslag ALV 21 november 2015  

Besluit: Het verslag wordt onveranderd vastgesteld. 
 

5. Wijziging statuten: De statuten moeten worden aangepast om te regelen dat er 

nog maar 1 ALV per jaar georganiseerd zal worden en om vast te leggen hoe de 

leden op de hoogte worden gebracht en de gelegenheid hebben te reageren op 
het jaarverslag. De begroting wordt behandeld in de ALV, die vast in het najaar 

plaats vindt. Leden houden het recht om tussentijds een ALV bijeen te roepen. 

Besluit: de wijziging zoals die voorligt wordt uitgevoerd 

 

6. Jaarverslag 2015:  
De resultaten van Vereniging en bureau worden besproken.  

Opmerking: 

- het doel van de Vereniging en de werkgroepen komt niet duidelijk naar voren 

- het financieel overzicht van het Lutrafonds worden gemist, deze zijn niet 
aangeleverd door de bestuursleden van het fonds 

Besluit: in volgend jaarverslag de doelen van Vereniging en werkgroepen 

duidelijker verwoorden en bij het Lutrafonds het financiële overzicht over 2015 

opvragen en publiceren, en volgend jaar ook in het jaarverslag laten terugkomen. 
 

7. Meerjarenplan en begroting 2017: 

Opmerkingen: 

- Zijn doelen meetbaar genoeg? 



- Gunfactor ligt voor het oprapen, maar is er nu nog niet 

- Ondertitel bij het meerjarenplan: objectief – constructief – proactief 

- Het jaarplan wordt gemist 
- Kan de Steunstichting VZZ opgeheven worden? Antwoord: nee, het bestuur 

acht dit niet wenselijk, mede i.v.m. met de ANBI-status van de Vereniging 

Begroting Vereniging: Is het bedrag van de lidmaatschappen van Lutra niet te 

laag ingeschat? – kijkend naar de realisatie in het verleden is het opgenomen 
bedrag reëel. Moet de bijdrage uit het publicatiefonds niet zichtbaar worden 

gemaakt? Bestuur zorgt hiervoor. 

 De begroting van de Steunstichting wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Besluit: de begroting van de Vereniging wordt vastgesteld. Het meerjarenplan 
kan verder ontwikkeld worden en ter vaststelling naar het bestuur 

 

8. Communicatieplan 

Het communicatieplan wordt besproken, er zijn geen inhoudelijke bezwaren. In de 

communicatie de samenwerking met “satelliet werkgroepen” niet vergeten. 
Vereniging en werkgroepen moet samen meer en effectiever communiceren. 

Gebruikmaken van elkaars kennis en achterban, bv voor het organiseren van 

excursies en lezingen. Niet alleen in je eigen straatje kijken, maar ook over de 

heg naar de buren. Een mogelijkheid is gebruik te maken van de agenda op de 
website van de vereniging. 

Besluit: het communicatieplan kan verder worden ontwikkeld en daarna worden 

vastgesteld door het bestuur 

 
9. Bestuurssamenstelling 

- Toon Zwetsloot heeft op 1 mei jl het penningmeesterschap overgedragen aan 

Jan Hovenkamp en is afgetreden als bestuurslid. Toon kan vandaag niet 

aanwezig zijn, maar de waardering voor zijn inzet zal door de voorzitter 
worden doorgegeven 

- Regina Vlijm wordt aan de vergadering voorgesteld als nieuwe bestuurslid. De 

vergadering gaat akkoord met haar benoeming en heet haar welkom. 

 

10. Rondvraag 
- Is het mogelijk om, als vervolg op de atlas, postzegels met Nederlandse 

zoogdieren uit te geven? Het bestuur gaat na wat daarvan de kosten zullen 

zijn. 

- Save-the-date: Zoogdierdag 2017 is op 25 maart 
- Welk dier staat volgend jaar centraal? De laatvlieger is dier van het jaar 2017 

- Hans van Dord zorgt voor een bedankje voor Toon en Nico 

 

11. Sluiting 
Sluiting om 11.45 uur.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Hans van Dord, 

Voorzitter 

Jan Buys, 

Secretaris 

 
 

 

 

 



 


