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CONCEPTVERSLAG 
Eventuele opmerkingen kunnen worden ingebracht in eerst volgende ALV, daarna zal het verslag worden vastgesteld  

 
Algemene Ledenvergadering (ALV) Zoogdiervereniging 

 
Aanwezig: Jan Buys (voorzitter), Peter Milders, Jan Hovenkamp, Jeike van de Poel, Kamiel Spoelstra, 
Nora Kösters, Piet Bergers, Nico Terra, Jeroen Creuwels, Inge Hagens, Monique Bestman, Hans van 
Dord, Jos Teeuwisse, Sim Broekhuizen, Willem Rol, André De Baerdemaeker, Ben Verboom, Johan 
Zielman, Martijn van Schie, Hans Blom, Ger Maatkamp, Jan Alewijn Dijkhuizen, Jaap Mulder, Marga van 
der Tol, Pieter Breugel, Annemarie van Diepenbeek, Kees Canters, Marike de Haan-Zaalberg, Juanita van 
den Bos-Hooglugt, Herman Limpens, Glenn Lelieveld, Maurice La Haye, Bram Verhoeven, Ruth 
Daalderop en Roline Eikelboom 

  
Opening: de voorzitter opent om 11.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
Vaststellen agenda: de agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
 
Mededelingen: Kees Canters neemt afscheid als eindredacteur van Lutra. Kees heeft 
veel gedaan en betekend voor de Zoogdiervereniging. Zo heeft Kees o.a. in het bestuur 
van de vereniging gezeten, is betrokken geweest bij de atlas en heeft samen met 
anderen het blad Zoogdier ontwikkeld. Het bestuur bedankt Kees hiervoor en benoemt 
hem tot erelid van de Zoogdiervereniging, waarbij hem een oorkonde en bloemen 
worden overhandigd. 
 
Bestuurssamenstelling:  
- Nora Kösters wordt door het bestuur voorgedragen als bestuurslid. De vergadering 

gaat akkoord met haar benoeming. 
- Jan Hovenkamp had vorig jaar herkozen moeten worden. Dat is toen door een 

misverstand over de datum niet gebeurd. Dit wordt nu rechtgezet en de 
vergadering gaat alsnog akkoord met zijn herverkiezing.  
 

Algemene ledenvergadering vanaf 2020: De voorjaarsbijeenkomst van de ALV wordt in 
ere hersteld (dat is conform de statuten).  
- een korte voorjaars ALV van een uur op de Zoogdierdag ter bespreking en 

goedkeuring van de jaarrekening en de presentatie van het jaarverslag (indien dit 
laatste dit niet mogelijk is verschuift dit, na goedkeuring van de ALV, naar de 
najaars-ALV) 

- een najaars-ALV waarin naast de begroting ook andere verenigingszaken besproken 
kunnen/zullen worden. 

Vanuit de aanwezigen komt het verzoek om goed te communiceren met de 
werkgroepen over de aangeleverde tekst voor het jaarverslag en als er wijzigingen 
worden aangebracht in de tekst, deze voor publicatie te bespreken met de werkgroep. 
 

datum: 16 november 2019 Notulist:  Roline Eikelboom 
Plaats: Werkschuur De Kievit, Woerdense Verlaat  



 

 
 

  



 

 
 

Verslag ALV november 2018:   
Algemeen: vanuit de aanwezigen komt het verzoek de notulen in concept zo vroeg 
mogelijk aan de aanwezigen te sturen via de mail. Aanwezigen kunnen dan 
opmerkingen noteren en inbrengen in de volgende ALV en ook afspraken snel nalezen 
en zo nodig daar naar handelen. Bestuur zegt dit toe. 
- mbt de huisstijl: wordt aangekondigd, maar is niet naar de werkgroepen 

gecommuniceerd. Dit wordt beaamd en er wordt afgesproken dat dit alsnog 
gebeurt. Actie: PB/ Bureau 

- Een van de leden heeft over het huishoudelijk reglement een aantal vragen en 
opmerkingen. Actie: Peter Milders neemt hierover contact op. 

- Contributies samenwerkingsverbanden: er zou worden bekeken hoe het zit met het 
lidmaatschap van de Groene Elf, is de ZV zelf lid of alleen via SoortenNL? SoortenNL 
is lid van de Groene Elf. In de verenigingsbegroting is ons deel opgenomen van de 
contributie van SoortenNL voor de Groene Elf. 

- Bij de rondvraag staat dat de ongevraagde inspraak namens de ZV bij de Provincie 
inzake de OVP zou worden rechtgezet. Dit is niet gebeurd en is nu niet meer 
relevant. 

Besluit: Verslag wordt onveranderd vastgesteld. 
 
Verslag ALV juni 2019: Besluit: het verslag wordt onveranderd vastgesteld. 
 
Jaarrekening 2018: Het tekort in de begroting is omgezet naar winst. Dit komt mede 
doordat er een subsidie is toegekend voor het themanummer van Lutra. De 
verenigingsreserve is iets gestegen. 
- Het aantal leden daalt, maar het aantal abonnementen stijgt. Het bestuur is bezig 

met het opstellen van een plan van aanpak om meer leden te werven en meer 
gelden te genereren. Leden van Natuurpunt kunnen met korting een abonnement 
op Zoogdier krijgen en Natuurpunt is erg actief in het werven van abonnees. De 
stijging in de abonnementen komt daar vandaan. 
- Kan er de volgende keer een toelichting bij de jaarrekening gemaakt worden 

waarin afwijkende bedragen worden uitgelegd. Het bestuur zegt toe belangrijke 
afwijkingen toe te lichten. 

- De tekst van de accountantsverklaring is erg minimaal, is dit wel voldoende?  - 
Ja, een uitgebreide accountantsverklaring is niet nodig voor een vereniging van 
onze omvang, daarom volstaat deze  beknopte verklaring. 

De jaarrekening 2018 wordt door de ALV goedgekeurd. 
 
Jaarverslag 2018 
Algemeen: volgens de statuten moet het jaarverslag op 3 manieren worden 
aangekondigd. Dit is niet gebeurd. Actie: Het bestuur kijkt hiernaar en beslist of de 
statuten op dit punt gewijzigd moeten worden. 
Jaarverslag ziet er mooi uit, maar jammer dat er geen of weinig aandacht is voor eigen 
media zoals Telganger, NEM-nieuwsbrief, Zoogdier en Lutra. Actie: aandachtspunt voor 
het jaarverslag van 2019. 



 

 
 

 
Begroting 2020 
ANBI-status Steunstichting VZZ. Piet Bergers licht dit toe: geeft een inleidende 
presentatie op het onderwerp. In 2012 is, o.a. om financiële redenen, besloten de 
ANBI-status voor de steunstichting te beëindigen. Nu gaat het weer goed met het 
bureau. Er wordt een positief resultaat behaald en daarover moet 
vennootschapsbelasting worden betaald. Om dit te voorkomen en alle baten ten goede 
te laten komen aan de doelstellingen van Zoogdiervereniging wordt onderzocht of het 
mogelijk is om voor de Steunstichting opnieuw de ANBI-status aan te vragen. 
Het blijkt dat aan bijna alle voorwaarden voor de ANBI wordt voldaan. Er wordt nu nog 
onderzocht of we samen met de vereniging de ANBI status kunnen aanvragen of dat 
we een aparte aanvraag voor de steunstichting moeten doen. 
- Er wordt gevraagd of er onderzocht is om vereniging en stichting samen te voegen. 

Een aantal jaren geleden is dit opnieuw bekeken, maar de nadelen zijn groter dan 
de voordelen. De stichting is in het verleden opgericht om de financiële risico’s 
voor  de vereniging te verkleinen. 

- Klopt het dat k€125 als winst kan worden geboekt? Ja dat klopt. Deels wordt dat 
bedrag gebruikt om bij de steunstichting een continuïteitsreserve te vormen. Uit 
deze   reserve kunnen werknemers in financieel mindere tijden toch doorbetaald 
worden. Verder willen we investeren in de doelstellingen van de vereniging 
(bijvoorbeeld bescherming).  

 
Begroting 2020: De inkomsten worden lager en de uitgaven zijn daarop aangepast. 
- Heeft de stichting niet meer voordelen van de lidmaatschappen van de 

samenwerkingsverbanden dan de vereniging, en zo ja, zou het dan niet passender 
zijn om deze kosten onder te brengen in de begroting van het bureau? 
Samenwerkingsverbanden zijn belangrijk voor de beschermingsdoelstelling van de 
vereniging en daarmee belangrijk voor vereniging en bureau. Vaak is de contributie 
een percentage van de omzet en dan is het veel goedkoper om dit via de vereniging 
te laten lopen. 

- Het totaal aantal leden en abonnees neemt toe, maar drukkosten gaan omlaag. 
Dat klopt, er zijn nieuwe afspraken met de drukker gemaakt. 

 De vergadering neemt met instemming kennis van de begroting. 
 
Beschermingsstandpunten: 
De voorzitter staat stil bij de discussie die is ontstaan na het kritische stuk van Jaap 
Mulder in de NRC in verband met de betrokkenheid van de Zoogdierverenging bij het 
wegvangen van wasberen in Limburg. Geconstateerd wordt dat er een verschil van 
mening bestaat over de omgang met wasberen. De verschillen in zienswijze zijn ook 
terug te lezen op de websites Zoogvereniging.nl en Mulder-natuurlijk.nl. 
Jaap had van tevoren bij de voorzitter aangekondigd dat dit stuk zou verschijnen. Het 
verwijt dat de ZV alleen commercieel zou denken, zoals in het stuk staat, is niet juist en 
brengt de vereniging in diskrediet. Jaap had zich dit onvoldoende gerealiseerd en dat 
spijt hem. 



 

 
 

 
- Basisdenklijn 
- Compliment, redactioneel goed stuk in begrijpelijk Nederlands. 
- Onderdeel C: gaat de Zoogdiervereniging proberen de geldende maatschappelijke 

context te beïnvloeden?  - Ja, dat doen we continu. 
- Onderdeel C: Gemist wordt een standpunt over opvang van wilde dieren zoals 

zeehonden – wordt inderdaad niet benoemd en nog toegevoegd.. 
- Moeten er grenzen in tijd worden gesteld aan de pogingen om een duurzame 

populatie op te bouwen?  - Ja, we zijn voor herintroductie als we denken dat het 
ook daadwerkelijk gaat lukken. Je kan dit niet kwantitatief opnemen in de denklijn 
omdat het tijdsbestek voor de herintroductie voor elke soort anders is. 

- De Zoogdiervereniging wil alleen wat zeggen over inheemse wilde zoogdieren: 
vallen daar ook gebied beherende dieren onder? - We willen als Zoogdiervereniging 
niet betrokken worden in/bij allerlei beheersplannen. Het is wel een groot grijs 
gebied. Is het beter om toe te voegen dat het om dieren zonder eigenaar gaat? 
Actie: JB, KS en PB kijken nogmaals naar de formulering 

- Is het handig om bij de standpunten te benoemen dat de standpunten niet door 
iedereen volledig gedragen worden, er is een continue discussie binnen de 
vereniging.  - De inleidende tekst geeft hier al voldoende inzicht in. 

- Geeft de Zoogdiervereniging ook ongevraagde adviezen?  - Jazeker, altijd op basis 
van kennis, bv vleermuizen en na-isolatie. SBB is op dit moment aan het kappen bij 
verschillende terreinen, kan de ZV protest aantekenen?  - De Zoogdiervereniging is 
geen actiegroep. Bovendien wil de ZV zaken blijven benaderen vanuit de inheemse 
wilde soort zelf en diens leefgebied. En als van daaruit een bedreiging lijkt te zijn 
kan er actie worden ondernomen. Het bureau kan niet alle zaken oppakken, de 
uren zijn beperkt. Een werkgroep bescherming, zoals we die in het verleden 
hadden, is daarvoor nodig. 

Besluit: De basisdenklijn wordt vastgesteld. De auteurs verwerken de opmerkingen van 
de ALV er nog in. 
 
- Standpunt OVP: 
- Helder en duidelijk stuk, heldere en duidelijke conclusie. De conclusie is wel wat 

vrijblijvend. Er wordt niet benoemd dat het een onnatuurlijke situatie is en de 
factor predatie wordt gemist. Ook de afweging dat deze grasvelden meer 
biodiversiteit zouden kunnen dragen (bij ander beheer) wordt gemist. - Wij hebben 
ons nadrukkelijk buiten de beheersplannen willen houden. Vandaar dat we niet zijn 
ingegaan op andere mogelijkheden voor dit terrein. 

- In 2018 heeft de ZV een handtekening gezet onder een brief die pleitte voor de 
verbinding van de OVP met het Horsterwold. Waarom komt de mening die is 
uitgedragen in die brief helemaal niet terug in dit standpunt?  - Er is gebleken dat 
dit geen realistische oplossing was. Deze handtekening was een voorloper van het 
standpunt. Nu het standpunt er is kunnen wij ons werk beter toetsen.  

- Een lid geeft aan dat zij zich heeft aangeboden voor het meedenken bij het 
opstellen van het standpunt. Hier is geen gebruik van gemaakt. In het standpunt 



 

 
 

dat voorligt kan zij zich niet vinden. Het bestuur betreurt het feit dat zij niet is 
gevraagd. Actie: KS neemt contact op. 

De ALV neemt met instemming kennis van het standpunt. Mochten uit het laatste punt 
nog wijzigingen voortkomen dan verwerkt het bestuur die. 
 
- Actualiseren exotenstandpunt 
Het bestuur geeft aan een nog samen te stellen commissie van relevante deskundigen 
de opdracht te geven het bestaande standpunt tegen het licht te houden en zo nodig 
aan te passen. Dan kan de rol van de ZV bij de wasberen en wasbeerhond opnieuw 
getoetst worden. Jaap Mulder adviseert voor deze soorten ook de 
achtergrondinformatie op zijn eigen website te raadplegen.  
De urgentie van de oplossing van dit vraagstuk is hoog, er worden veel vragen gesteld. 
Het bureau opereert nu binnen de kaders van het huidige, vastgestelde standpunt 
exoten uit 2010.  
Naar aanleiding van de ALV is op onze website de tekst over het wasberenmeldpunt 
aangepast. 
Voorstellen voor commissieleden graag aan het bestuur doorgeven. 
- De commissie krijgt twee taken: exotenstandpunt actualiseren en de huidige 

activiteiten van de zoogdiervereniging ten aanzien van de wasbeer en de 
wasbeerhond evalueren. 

- Worden de leden ook in de gelegenheid gesteld te reageren op de standpunten? 
Bestuur: dat is wel de bedoeling. 

 
Rondvraag 
- Wanneer is de Zoogdierdag?  - Volgend jaar eenmalig in november 
- Moet de ZV niet wat strijdvaardiger worden?  - De Zoogdiervereniging wil vooral 

vanuit de inhoud reageren, geen actievoeren, niet activistisch. Indien aan de orde, 
kan de Zoogdiervereniging wel met een activistische club samenwerken of die 
steunen.  

 
Sluiting 
De voorzitter dankt Natuurmonumenten voor de geboden gastvrijheid en sluit om 
13.30 uur de vergadering. 
 
 

Afspraak Wie 

Werkgroepen akkoord op aangeleverde tekst voor het 
jaarverslag laten geven 

PL jaarverslag 

Notulen ALV naar aanwezigen sturen bestuur 

Nieuwe huisstijl naar werkgroepen communiceren directeur 

Huishoudelijk Reglement bespreken met IH secretaris 

Belangrijke afwijkingen in jaarrekening 2019 toelichten penningmeester 

Aankondiging Jaarverslag 2019  cf statuten bestuur 

Aandacht voor eigen media in jaarverslag 2019 PL jaarverslag 

http://mulder-natuurlijk.nl/topics/wasbeer-uitgebreid.html


 

 
 

Beschermingsstandpunten, Basisdenklijn: 
- aandacht voor opvang wilde dieren 
- definiëren over welke dieren we spreken 

auteurs 

Beschermingsstandpunten, Oostvaardersplassen 
- contact met IH over verschillen van inzicht 

Kamiel Spoelstra 

Beschermingsstandpunten, Exoten: 
- standpunt herijken en op basis daarvan evalueren huidige 

werkzaamheden wasbeer(hond) 

bestuur 

 


