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De Veldwerkgroep is een werkgroep binnen de Zoogdiervereniging en is opgericht 

in 1975. Het huishoudelijk reglement van de Veldwerkgroep werd gepubliceerd in 

Lutra vol.17 (1975). Onderhavig huishoudelijk reglement is opgesteld vanwege 

het nieuwe Huishoudelijk Reglement van de Zoogdiervereniging (voorheen VZZ) 

zoals vastgesteld op 12 december 2009 en vervangt het vorige huishoudelijk 

reglement van de Veldwerkgroep. 

 

DOELSTELLING 

De algemene doelstelling van de Veldwerkgroep is bijdragen aan de kennis over 

zoogdieren en hun verspreiding in Nederland en daarbuiten, alsmede het bieden 

van een platform voor zoogdierliefhebbers om hun hobby te beoefenen.  

Meer specifiek zijn de doelstellingen: 

- het vervullen van een contactfunctie tussen zich met veldonderzoek 

bezighoudende leden van de Zoogdiervereniging; 

- het vervullen van een contactfunctie tussen Veldwerkgroep-deelnemers en 

gegevensbeherende organisaties; 

- De Veldwerkgroep kan onderzoeksprojecten organiseren en uitvoeren op het 

gebied van de zoogdierfaunistiek uit wetenschappelijk en/of 

natuurbeschermingsoogpunt; 

- De Veldwerkgroep kan dergelijke projecten organiseren op verzoek van 

derden tegen vergoeding van de kosten van onderdak en reiskosten van de 

deelnemers; 

- De Veldwerkgroep kan dergelijke projecten ook in samenwerking met anderen 

organiseren; 

- De Veldwerkgroep stimuleert publicatie van onderzoekresultaten op 

zoogdierfaunistisch gebied en kan hierbij desgewenst adviseren; 

- De Veldwerkgroep bevordert kennisoverdracht van onderzoeksmethodieken; 

- De Veldwerkgroep houdt documentatie bij van publicaties betreffende 

veldonderzoek. 

 

BESTUUR 

De Veldwerkgroep heeft een bestuur (voorheen ‘ Commissie’), dat tenminste 

bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een 

materiaalbeheerder. Daarnaast kunnen bestuursleden zitting hebben met 

algemene danwel specifieke andere taken. Er is geen maximale zittingstermijn 

voor bestuursleden. Indien het bestuur dit wenselijk acht, bijvoorbeeld bij vertrek 

van een bestuurslid, kiest het bestuur zelf een nieuw bestuurslid. Deze dient lid te 

zijn van de Zoogdiervereniging en wordt in de regel gekozen uit het bestand van 

vrijwilligers die actief zijn bij activiteiten van de Veldwerkgroep. Het staat voor 

deze vrijwilligers open om hun belangstelling voor een bestuursfunctie kenbaar te 

maken bij het bestuur van de Veldwerkgroep. 

 

BESLUITEN 

Besluiten binnen het bestuur van de Veldwerkgroep worden genomen bij 

meerderheid van stemmen. 

Indien 5 of meer Veldwerkgroep-deelnemers hiertoe aanleiding zien, dan kunnen 

zij het bestuur verzoeken een vergadering te organiseren van bestuur en 

Veldwerkgroep-deelnemers. In deze vergadering kunnen zaken besproken 

worden die de Veldwerkgroep betreffen, waaronder activiteiten en 

bestuurssamenstelling. Ingeval van stemming heeft zowel een Veldwerkgroep-

deelnemer als een bestuurslid 1 stem. 

 



 

FINANCIEN 

Jaarlijks wordt een begroting en financiële afrekening opgesteld door de 

penningmeester, ter goedkeuring door het bestuur van de Veldwerkgroep. De 

begroting en afrekening worden ter informatie en ter controle (kascontrole) aan 

het bestuur van de Zoogdiervereniging gezonden. De Veldwerkgroep heeft geen 

winstoogmerk. Wel kan een financiële reserve worden opgebouwd en 

aangehouden ten behoeve van materiaal voor veldwerk. 

 

MATERIAAL 

Het materiaal van de Veldwerkgroep wordt beheerd door de materiaalbeheerder. 

Het wordt gebruikt voor activiteiten van de Veldwerkgroep. Een door het bestuur 

van de Veldwerkgroep aan te wijzen deel van het materiaal kan kostenloos 

worden uitgeleend aan leden van de Zoogdiervereniging. Eventuele schade die 

tijdens het lenen van het materiaal ontstaat, kan op de lener worden verhaald. 

Een door het bestuur van de Veldwerkgroep aan te wijzen deel van het materiaal 

kan ook worden uitgeleend ten behoeve van commerciële opdrachten en aan 

externe en/of commerciële partijen. In deze gevallen wordt materiaalhuur 

berekend. Het bestuur van de Veldwerkgroep bepaalt de hoogte van de huur. In 

geval van schade wordt deze op de lener verhaald. Voor het uitlenen van 

materiaal worden door het bestuur uitleenvoorwaarden vastgesteld die 

voorafgaand aan het lenen moeten worden geaccordeerd door de lener. 

 

ACTIVITEITEN 

Activiteiten dienen te passen binnen het kader van de doelstellingen van de 

Veldwerkgroep. De activiteiten maken deel uit van die van de Zoogdiervereniging. 

Voor activiteiten van de Veldwerkgroep kan aan de deelnemers een financiële 

bijdrage worden gevraagd, ter dekking van de kosten van de activiteit. Deze 

financiële bijdrage, of een gedeelte daarvan, kan vooraf worden geïnd. 

Deelname aan activiteiten van de Veldwerkgroep geschiedt op eigen risico. De 

Veldwerkgroep noch de Zoogdiervereniging kan aansprakelijk worden gesteld 

voor letsel of schade welke een deelnemer oploopt bij een activiteit van de 

Veldwerkgroep. 

Door het bestuur van de Veldwerkgroep kunnen voorwaarden worden gesteld 

voor deelname aan een activiteit. Deze worden bij de aankondiging van de 

activiteit gepubliceerd. 

 

DEELNEMERS 

De Veldwerkgroep kent geen leden. Personen die aan een of meer activiteiten van 

de Veldwerkgroep hebben deelgenomen, worden aangeduid als ‘Veldwerkgroep-

deelnemers’.  

Activiteiten staan in principe open voor iedere zoogdierliefhebber, waarbij deze bij 

voorkeur lid is van de Zoogdiervereniging. Opgave vooraf kan verplicht worden 

gesteld. Daarnaast kan bij bepaalde activiteiten of onderdelen van activiteiten 

verplicht worden gesteld dat een deelnemer is ingeënt i.v.m. gezondheidsrisico’s.  

Ingeval bij een activiteit beperkt plaatsen beschikbaar zijn, kan het bestuur van 

de Veldwerkgroep selecteren waarbij de volgende factoren mee kunnen wegen: 

(a) lidmaatschap Zoogdiervereniging, (b) deelname aan eerdere activiteiten van 

de Veldwerkgroep alsmede daarbij getoond enthousiasme, (c) mogelijkheid van 

kennisoverdracht aan lokale zoogdierliefhebbers, (d) moment van opgave.  

Aan het bestuur van de Veldwerkgroep is het recht voorbehouden om vanwege 

zwaarwegende redenen een kandidaat-deelnemer van deelname uit te sluiten, 

bijvoorbeeld vanwege wangedrag bij een eerdere activiteit of vanwege een 

betalingsachterstand. Betrokkene wordt in dit geval door het bestuur van de 

Veldwerkgroep schriftelijk in kennis gesteld van de uitsluiting en de motivatie 

daartoe. Betrokkene  kan hiertegen bezwaar aantekenen en indien gewenst een 

beroep doen op bemiddeling door het bestuur van de Zoogdiervereniging. 

 



 

OPHEFFING 

Indien de Veldwerkgroep niet meer kan voldoen aan de doelstellingen waarvoor 

zij is opgericht, dan kan het bestuur van de Veldwerkgroep met tweederde 

meerderheid besluiten tot opheffing. Financiële middelen en het materiaal voor 

veldwerk vervallen in dat geval aan de Zoogdiervereniging. 

Indien de Zoogdiervereniging ophoudt te bestaan, kan de Veldwerkgroep er voor 

kiezen haar activiteiten voort te zetten en hiervoor een zelfstandige 

rechtspersoon in het leven te roepen, waarbij de doelstellingen vergelijkbaar 

dienen te zijn met die van de Veldwerkgroep. De financiële middelen en het 

materiaal voor veldwerk gaan in dat geval over naar deze nieuwe rechtspersoon. 


