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Aanwezig: Jan Buys (voorzitter), Peter Milders, Jan Hovenkamp, Kamiel Spoelstra, Nora Kösters, Jeike 
van de Poel. Hero Prins, Piet Bergers, André de Baerdemaeker, Annemarie van Diepenbeek, Bram 
Verhoeven, Ellen van Norren, Elze Polman. Eric Jansen, Eveline van der Jagt, Glenn Lelieveld, Ilona van 
der Tang, Jaap Mulder, Julie Maessen, Lonneke Klein-Aarts, Marcel Schillemans, Marco Snijder, Martijn 
van Schie, Martin Epe, Maurice La Haye, Monique Bestman, Niels de Zwarte, Reinier Meijer, René 
Janssen, Ruth Daalderop, Wieneke Huls, Wim Knol en Roline Eikelboom. 
 
Verslag 
 
Opening: de voorzitter opent om 10.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 
Ellen van Norren legt de technische regels van de vergadering uit. 
 
Vaststellen agenda: Agenda wordt vastgesteld, geen wijzigingen. 
 
Mededelingen:  
- Zoogdierfonds: In het voorjaar hebben de werkgroepen een aanvraag in kunnen 

dienen voor een bijdrage voor een project uit het Zoogdierfonds. Er is €11.250,- 
voor zendermateriaal aan de egelwerkgroep, en €15.000,- aan het bureau voor de 
dekking van de kosten rond COVID19 €15.000,- toegekend. 

 
Verslag ALV 11 juni 2020: verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Begroting Zoogdiervereniging 2021: De begroting voor de Zoogdiervereniging sluit 
negatief, dit komt door de hogere kosten van Zoogdier en de verwachte verhoging van 
de kosten van de accountant. Volgend jaar wordt er een onderzoek gestart naar de 
lidmaatschapskosten. 
Er is rekening gehouden met een gelijkblijvend aantal leden. 
De abonnementen op Zoogdier van de Belgische leden van Natuurpunt blijft stijgen.  
Bij de winkel is rekening gehouden met een stijging van de verzendkosten. 
Werkgroepen: bedrag bestaat uit reiskosten, verzekeringen, vrijwilliger van het jaar en 
de bestuursbijdrage 
Contributies/lidmaatschappen: is lager begroot dan begroting 2020 en de realisatie 
van 2019. In 2019 waren er enkele nagekomen bijdragen over 2018. In de begroting 
2020 was een stelpost van 1k begroot voor bijdrage Deltaplan Biodiversiteit, dit is niet 
gerealiseerd. 
Website: begroting 2021 is hoger dan 2020 door: 

datum: 21 november 2020 Notulist:  Roline Eikelboom 
Plaats: via ZOOM  



 

- Aanpassing webshop. Hiervoor is een investering nodig die in 5 jaar wordt 
afgeschreven (€ 420 per jaar).  

- Kosten emailplatform voor nieuwsbrieven e.d. waarvan sinds eind 2019 gebruik 
wordt gemaakt. (kosten niet begroot voor 2020). 

- Het begrote bedrag voor de Zoogdierdag 2021 is gelijk aan voorgaande jaren, 
er wordt worden geen hogere kosten in verband met COVID19 verwacht. 

 
 
Meerjarenplan: Bij de totstandkoming van het meerjarenplan zijn leden van de  
Zoogdiervereniging en bestuursleden vanuit de werkgroepen betrokken geweest (o,a. 
sleutelvrijwilligers bijeenkomst). 
De beleidsdoelen zijn beschreven in hoofdstuk 4. De beleidsdoelen van het 
meerjarenplan zullen jaarlijks in de begroting worden uitgewerkt, waarbij het 
meerjarenplan richting geeft bij de actiepunten van die begroting.  
Voor een aantal doelen zal zo nodig een plan van aanpak worden opgesteld. 
 
Opmerkingen uit de vergadering: 
- Complimenten voor de communicatiestrategie, maar pas op dat je niet in een hoek 
wordt gedrukt. De Zoogdiervereniging is een onafhankelijke partij en moet dat blijven; 
- samenwerking met Natuurpunt heeft niets te maken met de groei van het aantal 
leden, leden van Natuurpunt kunnen zich abonneren op Zoogdier, maar zijn geen lid; 
- samenwerking met andere organisatie wordt gemist. Antwoord: dit staat kort in de 
inleiding van dit meerjarenplan en uitgebreid in het meerjarenplan van de 
Steunstichting; 
- het Zoogdierfonds wordt gemist. Antwoord: dat klopt, want hoort bij de 
Steunstichting; 
- acties zijn nog vaag en weinig concreet, alleen versterken financiële positie en groei 
ledenaantal is uitgewerkt. Antwoord:  van de andere actiepunten wordt een plan van 
aanpak opgesteld (o.a. een communicatieplan) danwel onderdeel van het jaarplan , 
daarin worden de doelen concreet en meetbaar gemaakt. 
 
De vergadering kan zich vinden in het meerjarenplan. 
 
Standpunt exoten: De oude notitie uit 2010 heeft een update gekregen. De 
beslisboom is bedoeld om bij elke exoot de redenatie op dezelfde manier te kunnen 
volgen. 
Allereerst heeft een externe commissie naar de oude notitie gekeken en 
aanbevelingen gegeven voor aanpassingen. 
De aanbevelingen zijn gestuurd naar en besproken met een aantal leden, daarna is 
deze notitie opgesteld. 
 
 
 
 



 

Reacties uit de vergadering: 
- interessant en schema is handig. Gemist wordt hoe om te gaan met herintroductie en 
met ‘versleping’/ meeliften en handel.  Antwoord: dat is juist, er zal gekeken worden 
of dit nog toegevoegd moet worden. Dit is wel een grijs gebied. 
- staat : ‘dierenwelzijn’ alleen in bijlage? Antwoord: nee, het staat ook in onze 
algemene denklijn over bescherming van zoogdieren en kort in de exotennotitie op 
pagina 4. Wellicht dit onderdeel iets uitbreiden en uitdiepen. Bij maatregelen is 
dierenwelzijn zeker een belangrijk onderdeel. Monique Bestman wil hier een rol in 
spelen in het overleg met de NVWA, KS neemt contact hierover op met haar.  
Het gaat in de notitie om het omgaan met, het dierenwelzijn staat buiten kijf. 
- Schema: Wat gebeurt er als je de verwilderde huiskat op het schema loslaat? Waar 
kom je dan uit? Antwoord: Interessante casus. Het gaat in deze notitie niet over één 
soort, maar over de systematiek. De eerste indruk is dat dit goed kan, maar dat is een 
discussie voor een andere vergadering. 
- gedegen notitie, veel werk in gestoken. Sterke verbetering.  Vraag is waarom de 
Zoogdiervereniging dat toch aan het wegvangen van wasberen is mee gaan doen? 
Antwoord:. naar aanleiding van de notitie is er veel over nagedacht. Reden voor het 
positief reageren op de vraag van de provincie om het onderzoek te coördineren 
rondom het wegvangen van wasberen is het vergroten van onze kennis. Wij helpen 
niet actief mee met het wegvangen van de wasberen. Wij coördineren het onderzoek. 
Is het bureau kritisch geweest naar de provincie m.b.t. tot het wegvangen? Het bureau 
heeft daar destijds niet direct aan gedacht, mede door deze notitie is het beeld van het 
bureau aangescherpt. Daarom is de tekst op website ook aangepast. De beslissing voor 
wegvangen is aan de politiek. Wegvangen zal blijven voorkomen (bv Pallas’ eekhoorn). 
De data en kennis die daardoor beschikbaar komt is bruikbaar voor de vereniging. We 
zijn blij met een kritisch geluid, dat houdt ons allemaal scherp. 
- waarom is de notitie is toegestuurd aan een selectie van de leden? Antwoord: dat 
was een procestechnische beslissing. In de aanloop naar deze vergadering hebben alle 
leden de notitie kunnen inzien en hebben daarmee de gelegenheid gehad om te 
reageren. 
- Misschien kunnen sommige zaken (bv wat is een exoot) aangescherpt worden 
- het uitsluiten van alle risico’s in de beslisboom (risicoanalyse) is moeilijk, soms 
onmogelijk.  Meeste zaken zijn ondervangen in de beslisboom, maar er blijft altijd 
ruimte voor discussie. Beslisboom overstijgend is “In alle situaties zijn monitoring, 
onderzoek en evaluatie noodzakelijk en moet een maatregel worden aangepast indien 
nodig.’ . Verder in de beslisboom: “Zorgvuldige inschatting: risico aanwezig op 
toename van de populatie en/ of ecologische, economische en/of 
gezondheidsschade?” Risico’s zijn niet allemaal te elimineren. 
- optie effectbeheer is niet meegenomen. Antwoord: dit klopt en wordt verwerkt. 
 
Na het verwerken van de inbreng van de ALV zal het bestuur de exotennotitie 
vaststellen en op onze website publiceren. 
 
 



 

Bestuurswisseling:  
Jan Buys (voorzitter) is aan het einde gekomen van zijn derde termijn en is daarom niet 
herkiesbaar. Jeike van de Poel is aan het eind van haar tweede termijn en heeft te 
kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Peter Milders (secretaris) is aan het 
eind van zijn eerste termijn en stelt zich herkiesbaar 
 
Jeike en Jan worden bedankt voor hun grote inzet en betrokkenheid.  
 
De vergadering gaat unaniem akkoord met de herverkiezing van Peter Milders als 
secretaris. 
 
Hero Prins wordt voorgesteld aan de vergadering als bestuurslid en beoogd voorzitter. 
De vergadering gaat unaniem akkoord met zijn aanstelling.  
Jan draagt de voorzittershamer over aan Hero. 
 
Rondvraag:  
- Volgende week vrijdag is de (digitale) Zoogdierdag. Er zijn al ruim 400 aanmeldingen. 
Wie zich nog niet gemeld heeft kan dat nog doen. 
- de term ‘krasse knarren’ is al een paar keer gevallen. Er is een enorme kennis 
aanwezig in de vereniging: maar deze wordt niet/te weinig gebruikt,  daar kan meer 
aandacht aan besteed worden. 
- het SBNL Natuurfonds  wordt onder de aandacht gebracht. Het is de enige landelijke 
natuurorganisatie die haar fondsen inzet om particulier natuur- en landschapsbeheer 
te ondersteunen, waarbij duurzame benutting het uitgangspunt is. Het fonds is 
groeiend. Aangeraden wordt eens te kijken naar de mogelijkheden voor aanvragen. 
Voor meer info kan contact opgenomen worden met Wim Knol of kijk op 
https://www.sbnlnatuurfonds.nl/ 
 
Sluiting:  de nieuwe voorzitter sluit om 12.32 uur de vergadering 


