Jaarverslag 2020
Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN)
Huidige samenstelling van het werkgroepbestuur:
Voorzitter: Marga van der Tol
Secretaris: vacant
Penningmeester: Saskia Roselaar
Bestuursleden: André de Baerdemaeker, René Janssen, Anne-Jifke Haarsma, Carlo Wijnen
Redactie nieuwsbrief: André de Baerdemaeker
Contact-e-mailadres:
bestuur@vleermuis.net

Interne zaken werkgroep:
Bestuur
Er hebben wat wisselingen in het bestuur van de VLEN plaatsgevonden. Maarten Breedveld
(bestuurslid redactie) heeft het bestuur verlaten. Bij dezen bedankt het bestuur Maarten voor zijn
jarenlange inzet voor de werkgroep. Zijn zetel is opgevuld door André De Baerdemaeker. Hij was al
langer als redacteur actief binnen de VLEN. Daarnaast is Carlo Wijnen toegetreden als bestuurslid
activiteiten, waaronder de Nacht van de Vleermuis. Er is tot op heden nog een vacature voor
secretaris in het bestuur.
Communicatiekanalen
De VLEN onderhoudt een mailinglijst die in 2020 bestond uit 830 emailadressen. Dit zijn
professionele vleermuiswerkers, ecologen, vleermuisbeschermers, vrijwilligers, organisaties en
andere geïnteresseerden.
Daarnaast heeft de werkgroep het twitteraccount @VLEN_NL dat aan het eind van het jaar 2020
gevolgd werd door 810 accounts.
Het YouTube-kanaal van de VLEN is opgericht op 21 november 2020 en had aan het eind van dat jaar
ongeveer 30 abonnees.
Doelstellingen
De doelstellingen van de VLEN zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Zie verder onder
Activiteiten.

Activiteiten in 2020
Vernieuwde VLEN-website vleermuis.net
De website is na lange tijd weer vernieuwd. Dit was nodig omdat de oude website in de loop van de
jaren te dreigde te worden. Dit was een enorm lastige klus, die voornamelijk uitgevoerd is door
Anne-Jifke Haarsma, zij verdient hiervoor een eervolle vermelding. Op de website van de
Zoogdiervereniging is ook een pagina over de VLEN verschenen, die wordt beheerd door Carlo
Wijnen.
Mailing Covid-19 vleermuiswerkers
De VLEN heeft samen met de Zoogdiervereniging een informatieve mailing over Covid-19 voor
vleermuiswerkers opgesteld. Deze mailing is op 16 april 2020 via de mailinglijst verzonden.
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Folder Vleermuizen in huis
In samenwerking met Jan Boshamer is de folder ‘Vleermuizen in Huis’ tegen het licht gehouden en
vernieuwd. De nieuwe folder is te downloaden van Vleermuis.net.
Nacht van de vleermuis
Dit evenement was ondanks Covid-19 tóch een succes. Verdeeld over het land hebben45 activiteiten
plaatsgevonden. Het was geen recordaantal ten opzichte van voorgaande jaren, maar in het licht van
de moeizame omstandigheden acht de VLEN dit toch een mooi resultaat.
Media
Op vrijdag 28 augustus sprak René Janssen op de radio over de Nacht van de Vleermuis voor het
programma Je dag is goed’ met Jeroen van Inkel op NPO-radio 5. André De Baerdemaeker sprak op
30 augustus over hetzelfde onderwerp op NPO Radio 2 met Emmely de Wilt in het programma
‘Bureau De Wilt’
VLEN-dag
De VLEN-dag kon in 2020 geen doorgang vinden vanwege de beperkingen omtrent Covid-19.
Daardoor is de Leo Belsprijs is dit jaar niet uitgegeven. De VLEN hoopt dit in de komende jaren weer
wél te kunnen doen. Ter vervanging van de VLEN-dag zijn de VLEN-Avonden georganiseerd (zie
hieronder).
VLEN-avonden.
Ter vervanging van de VLEN-dag heeft de VLEN in december vier online VLEN-Avonden
georganiseerd. Het waren online lezingen waarin experts en wetenschappers vertelden over
vleermuizen, vleermuisecologie en bescherming. De avonden werden goed bezocht met een publiek
van 100 tot 200 deelnemers per avond. De filmpjes van de VLEN-avonden zijn terug te zien via de
website en via het YouTube-kanaal van de VLEN. Daar worden ze nog regelmatig bekeken. Het
filmpje van de eerste VLEN-Avond had voor het einde van het jaar al bijna 400 views.
VLEN-nieuwsbrief.
Op 16 november 2020 verscheen VLEN-Nieuwsbrief 81 met onder andere bijdragen over
vleermuizen en het coronavirus, lopend onderzoek van de Erasmus Universiteit en
kerkzolderonderzoek naar vleermuizen in Noord-Holland.

Vleermuiswerkgroep Nederland is een werkgroep van de Zoogdiervereniging.
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