Algemene Ledenvergadering
Zoogdierverenging
Dorpshuis Horsterhoek te Vierhouten.
Aanvang 11.00
Aanwezig: Jan Buys, Peter Milders, Jeike van de Poel, Piet Bergers, Kamiel Spoelstra, Walther Bakker, Dick
Bekker, Jelle Boef, Han Bosch, Frans Bosch, Sim Broekhuizen, Kees Canters, Leo Claessens, Ursula Cos, Jeroen
Creuwels, Ruth Daalderop, Jan van Delden, Hans van Dord, Marrianne Groenendijk. Hanneke de Haan-Burgers,
Inge Hagens, Ben van den Horn, Anja Hospes, Maurice La Haye, Joop Lambert en echtgenote, Glenn Lelieveld,
Hans Lenstra, Henriette van der Loo, Ellen van Norren, Jaques Piederiet, Elze Polman, Willem Rol, Elise
Schokker, Arend Spijker, Merel Klaarmond, Johann Prescher, Marion Lagaaij, Pieter Vermeer, Dick Klees, Jaap
Mulder en Roline Eikelboom (notulen)
Afwezig met kennisgeving: Jan Hovenkamp, Erik Jan de Wit, Jos Teeuwisse, Jenneke Kamphuis, Jan van
Hooff, Herman Heskamp, Hans Bekker, Rob Vermeulen

De voorzitter opent om 11.00 uur de vergadering
1 Welkom en vaststellen agenda.
Aan de agenda toevoegen:
- Punt 11 bestuurssamenstelling: er staat niet vermeld dat de aanstelling van
Kamiel Spoelstra als bestuurslid ter stemming komt. Daardoor was er niet de
mogelijkheid bedenkingen in te dienen. Dit wordt aan punt 11 toegevoegd.
- Als punt 7 toevoegen: Instellen Egelwerkgroep als werkgroep van de
Zoogdiervereniging
- Naamgeving (goud)jakhals, agendapunt 4, wordt verschoven en als laatste punt
voor de rondvraag behandeld.
2. Mededelingen
Een lid van de Zoogdiervereniging heeft gedurende langere tijd de
werkzaamheden van de Zoogdiervereniging gefrustreerd en de medewerkers in
diskrediet gebracht. Gesprekken hierover hebben niet het gewenste resultaat
gehad. Het bestuur heeft daarop besloten deze persoon als lid te royeren.
5. Beschermingsstandpunten: Doordat het proces meer doorlooptijd heeft gevergd is
het niet gelukt een voorstel voor de basisdenklijn aan de vergadering voor te leggen. Het
bestuur doet een voorstel om tot een definitieve basisdenklijn te komen.
Opmerkingen uit de vergadering:
De ZZW heeft ook inhoudelijk input geleverd, dit zien we niet terug. Piet Bergers:
de opmerkingen worden nog verwerkt.
Wat is het standpunt m.b.t. de Oostvaardersplassen?: Het standpunt is nog niet
klaar, niet handig om het er nu over te hebben. Leden kunnen Piet Bergers
hierover mailen, mensen die mee willen denken kunnen zijn welkom. Inge Hagens
meldt zich aan.
Stuk kan toegankelijker, gebruik geen jargon, bv basisdenklijnen, uitgangspunten
klinkt toegankelijker. Standpunten over praktische zaken ontbreken nog zoals bv
over het gebruik van zenders. Kees Canters neemt in overweging of hij wil
meedenken.
Kunnen leden stemmen over de inhoud van de standpunten? De standpunten
worden opgesteld door het bestuur, medewerkers van het bureau en inhoudelijk
deskundigen. Daarna komen de standpunten op de website. Leden kunnen altijd
reageren. Maar als elk standpunt eerst aan de leden voorgelegd moet worden
wordt het proces te veel vertraagd en dat is niet wenselijk. Als blijkt dat er veel
leden met een standpunt moeite hebben kan er altijd een (tussentijdse)
vergadering belegd worden, of kan het standpunt in de ALV besproken worden.

6. Huishoudelijk reglement: het HR is redactioneel aangepast. Grootste wijziging is
een betere beschrijving van de rechten en plichten van de werkgroepen. Vaste bijdrage
gaat omlaag naar 200 euro per jaar, een werkgroep kan een extra bijdrage aanvragen na
overleggen van een onderbouwing en een begroting. Dit geeft meer mogelijkheden voor
specifieke activiteiten, controle door bestuur en meer transparantie voor de leden.
Opmerkingen uit de vergadering:
Jaarverslag van de werkgroepen moet vroeg klaar zijn, het lukt vaak niet om de
leden inspraak te geven op het verslag. Reactie: datum is ook ingegeven door
wetgeving, voor 1 juni moet de vereniging het jaarverslag klaar hebben. Een kort
verslag volstaat, al is het maar een opsomming van de activiteiten van dat jaar.
Het verslag kan ook dienen ter promotie van de werkgroep en om nieuwe leden te
krijgen,
Het document wordt als warrig ervaren, nog een aantal punten niet volledig
uitgewerkt.
Wat zijn de regels voor de dataverwerking? Reactie: dataverzamelen is de core
business voor een soortenorganisatie. Data worden bewaard in de NDFF, waar de
ZV ook lid van is. Data van beschermde, kritische soorten worden afgeschermd.
Een waarnemer mag met zijn eigen data doen wat hij wil. Over het gebruik van
andere data beslist het bestuur. De Zoogdiervereniging krijgt geen vergoeding
voor datalevering.
Is een lid van de werkgroep ook verzekerd? Iedereen die vrijwilliger is bij de ZV
en in die hoedanigheid werkzaamheden uitvoert is verzekerd. Dat kunnen leden
en niet-leden zijn. Niet duidelijk wat het onderscheid is tussen vrijwilliger en leden
bij verzekering en onkostenvergoeding. Bestuur verduidelijkt teksten hierover in
het HR.
Art 2.14 Kennis van de werkgroepen is eigendom van de vereniging? Dit artikel is
opgenomen om kennis te kunnen behouden voor de vereniging als een werkgroep
wordt opgeheven, bv cursussen.
Er wordt gesproken over een huisstijl, maar waar is die te vinden? Dit zal
gecommuniceerd worden met de werkgroepen.
Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld, na verwerken van de genoemde
opmerkingen zal het op de website worden geplaatst en worden verstuurd naar de
werkgroepen. Vanaf dat moment is het HR in werking.
7 Egelwerkgroep (EWG): Merel Klaarmond en Johann Prescher stellen zichzelf en de
egelwerkgroep voor. Merel heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar de egel. Werkgroep is
bedoeld om kansen en knelpunten in kaart brengen, geen opvang van egels.
Samenwerking wordt gezocht met de drie ‘partijen’: ecologen /egelopvang /breed
publiek. De werkgroep is in maart gestart.
Opmerking uit de vergadering:
De overheid wordt gemist in het rijtje belanghebbenden en wat is de reactie van
de egelopvang? Is er behoefte aan een nieuwe werkgroep? Soortgerichte
werkgroep kan een mijnenveld zijn. Reactie EWG: er is contact geweest en
partijen zijn geïnteresseerd en willen meewerken. Er is behoefte aan onderzoek
en kennis verzamelen en delen. Gevaar van een soortengerichte werkgroep wordt
onderkend.
De vergadering gaat akkoord met het instellen van de Egelwerkgroep.
7 Verslag ALV dec 2017: redactioneel: laatste pagina: “koningin” veranderen in
“koning”. Verslag wordt vastgesteld.
8 Verslag ALV juni 2018: redactioneel: bijzonder dat vergadering rechtsgeldig is als er
geen leden komen opdagen. Dit mag volgens de statuten, mits de leden correct zijn
uitgenodigd en in de gelegenheid zijn gesteld te komen of hun stem uit te brengen.
Verslag wordt vastgesteld.

9. Jaarrekening 2017: geen vragen en/of opmerkingen.
10 Begroting 2019: opmerkingen uit de vergadering:
er wordt uitgegaan van een stijging van het aantal leden maar de inkomsten zijn
maar 100 euro hoger begroot dan vorige jaar. Reactie: Begroting is behoudend
opgesteld, je moet je niet rijk rekenen.
Bij de contributies staat ook het lidmaatschap van de Groene Elf. De ZV staat niet
als lid op de website van de Groene Elf. Als wij via SoortenNL lid zijn betalen we
dan de contributie niet dubbel? Piet Bergers zoekt dit uit.
Begroting wordt goedgekeurd.
11 Bestuurssamenstelling: Bestuur wil/moet actiever worden, dus meer handen nodig,
voor een volle sterkte zijn er 7 bestuursleden nodig. Kamiel Spoelstra is bereid plaats te
nemen in het bestuur, na zijn benoeming zijn er 5 leden, er zijn op dit moment
gesprekken met 2 aspirant-leden. Nieuwe bestuursleden zullen op de ALV van 2019 voor
benoeming worden voorgedragen, maar zullen eventueel eerder volledig meedraaien, zij
het dat zij geen deel nemen aan eventuele stemmingen in het bestuur voordat zij
benoemd zijn door de ALV.
Kamiel stelt zich voor aan de vergadering.
Vergadering gaat akkoord met de benoeming van Kamiel Spoelstra tot bestuurslid.
4 Goudjakhals:
Het soortenregister besluit tot een naam op advies van de Zoogdiervereniging
Eerste peiling: 22 voor jakhals en 13 voor goudjakhals
Jakhals (Jaap Mulder):
1. Referentie is Grzimeks standaardwerk “Het leven der dieren”. Daarin heet de
jakhals gewoon jakhals.
2. Aangezien er maar één soort jakhals voorkomt in Europa
3. Vanwege eenvoud en om verwarring te voorkomen (leek jakhals, zoogdierkenners
goudjakhals)
4. WNF en Europese zoogdieratlas hanteren jakhals
Goudjakhals (Maurice LaHaye):
1. Naam is al geïntroduceerd in Nederland
2. Onze buren gebruiken allemaal goudjakhals
3. goudjakhals klinkt zachter / positiever
4. Verspreidingsgebied Canis aureus is ook in Zuid-Europa dus goudjakhals
5. Wetenschappelijke naam is Canis aureus.
Stemming: jakhals 9 stemmen, rest is voor goudjakhals.
Daarmee is de naam goudjakhals verkozen.
12 Rondvraag:
-

Inge Hagens: er is nog geen OVP standpunt, maar er is wel ingesproken namens
de ZV bij de Provincie. Reactie: dit is gebeurd zonder toestemming en moeten we
rechtzetten.
Jaap Mulder: Opmerking m.b.t. de OVP: niet overal een standpunt over in willen
nemen of soms ook een aantal alternatieve standpunten uitwerken.
Jeroen Creuwels: is de ZV een Nederlandse vereniging? Reactie: van oorsprong
opgericht voor/door de Benelux. Nu alleen voor Nederland. Zoogdier wordt
uitgegeven in samenwerking met Natuurpunt België.
Johann Prescher en Merel Klaarmond: Kan in 2019 weer de egel het zoogdier van
het jaar worden? Reactie: concept jaar van… doen we eigenlijk niet meer, moeilijk
fondsen voor te krijgen. Advies aan de EWG: Maak een plan en leg dat voor aan
het bestuur.

13 Sluiting.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit om 12.45 uur de
vergadering.

In de middag zijn, na een korte inleiding door Glenn Lelieveld, de aanwezige leden onder
begeleiding van deskundigen van het Wolvenmeldpunt in de omgeving op zoek gegaan
naar verse wolvensporen. Bij één van de groepjes was het raak! Het resultaat was een
redelijk verse wolvenkeutel die overgedragen wordt voor DNA-analyse. Op onderstaande
foto zie je roofdier-experts Dick Klees en Jaap Mulder de nodige handelingen verrichten
ter documentatie en verzameling van de wolvenkeutel, onder minutieus toezicht van de
camera van Sim Broekhuizen.
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