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Jaarverslag 2019  

Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) 
 

Huidige samenstelling van het werkgroepbestuur: 

Voorzitter: Marga van der Tol 

Penningmeester: Saskia Roselaar 

Leden: Maarten Breeveld, Anne Jifke Haarsma, René Janssen  

Redactie nieuwsbrief: Maarten Breeveld, Marga van der tol  

 

Contact-e-mailadres: 

bestuur@vleermuis.net 

 

 

Interne zaken werkgroep: 

Doelstelling VLEN:  

De VLEN werd in 1987 opgericht en was een uitwerking van Vleermuis Atlas Project, dat tot doel had 

een verspreidingsatlas van vleermuizen te maken.  

 

Het bestuur van de VLEN bestaat uit vrijwilligers, waarvan een deel ook voor hun werk met de 

bescherming van vleermuizen bezig zijn Op dit moment telt de VLEN ongeveer 750 leden, die zich op 

verschillend niveau, van beginner tot gevorderde, als amateur of als professional, met 

vleermuisonderzoek bezig houden. Er waren geen veranderingen in het bestuur van de VLEN.  

 

De VLEN heeft als doel de bevordering van kennis over vleermuizen en hun bescherming. Om haar 

doelstelling ten uitvoer te brengen organiseert de VLEN jaarlijks een aantal activiteiten, zoals de 

VLEN-dag, de Nacht van de Vleermuis, landelijke meervleermuistelling en de cursus vleermuizen 

hanteren en beschrijven. Ook publiceert de VLEN een paar keer per jaar een nieuwsbrief voor alle 

abonnees. Verder geeft de VLEN voorlichting en adviezen aan verschillende instanties en 

particulieren. 

 

Daarnaast onderhouden wij op onze website www.vleermuis.net een netwerk waar wij 

vleermuiswaarnemingen en klachten registreren en oplossen. Er is daar ook een forum waar we 

vragen beantwoorden en er is een geluidendatabase voor educatieve doeleinden.  

Het klachtennetwerk bestaat uit provinciale coordinatoren en vrijwilligers die bij een melding actie 

ondernemen.  

  

 

Activiteiten in 2019 

De Nacht van de Vleermuis werd dit jaar voor het eerst door Carlo Wijnen gecoördineerd. Er waren 

heel veel activiteiten verspreid door het hele land. Door een technische storing zijn veel activiteiten 

niet geregistreerd.  

De VLENdag trok weer veel bezoekers, zo’n 150 personen. Een groot succes was de Leo Bels Prijs, 

uitgereikt door Paula Bouwmeester-Bels. Winnaar van de Leo Bels Prijs was Erik Korsten. Hij won 

eeuwige roem door een vermelding op onze website en hij mocht de wisseltroffee mee naar huis 

nemen.  
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De VLEN-nieuwsbrief is afgelopen jaar één keer uitgekomen. Ook komend jaar willen wij ons 

beperken tot 2 nieuwsbrieven. Naast de bestaande kanalen bijvoorbeeld facebook groepen maken 

wij gebruik van een email-abonnementslijst om onze aankondigingen te verspreiden.  

 

Extra vermelding verdient 

René Janssen verdient een extra vermelding omdat hij als drijvende kracht achter de VLEN 

onvermoeibaar altijd klaar staat om anderen te helpen.  

 

 

Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) is een werkgroep van de Zoogdiervereniging. 

 


