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Jaarverslag 2020  
Werkgroep Kleine Marterachtigen 
 

Huidige samenstelling van het werkgroepbestuur: 

Voorzitter: Joyce Verschoor 
Vicevoorzitter: Jeffrey Peereboom 

Secretaris: vacant 

Penningmeester: Joyce Verschoor 

Lid: Bart van Berkel 

 

 

Contact-e-mailadres: 

wkm@zoogdiervereniging.nl 

 

Interne zaken werkgroep: 
 
Voor de Werkgroep was 2020 het jaar van de beperkingen door de huidige coronapandemie. Maar 
ook een jaar van de verdere wederopbouw: er is een nieuw bestuur gevormd, er zijn nieuwe doelen 
gesteld, er is nieuwe kennis ingewonnen en er zijn nieuwe contacten gemaakt. Wij zijn gestopt met 
de website en zijn opgegaan in de website van de Zoogdiervereniging. Met de aanschaf van nieuw 
materiaal hebben wij ons arsenaal versterkt. We hebben meer nieuwe actieve leden gekregen die de 
Werkgroep ondersteunen. 
 
 In 2020 hebben we een nieuw bestuurslid gekregen, Bart van Berkel. Bart heeft zijn 
afstudeeronderzoek gericht op kleine marterachtigen. En zal de uitingen via sociale media voor zijn 
rekening nemen. Anneloes Tukker is tijdelijk non-actief door omstandigheden. Het secretariaat 
wordt waargenomen door Joyce Verschoor.  

 

 

Activiteiten in 2020: 

Op basis van ons onderzoeksvoorstel hebben wij in 2018 de fondsen Rie de Boois en de Van der 
Hucht De Beukelaar weten te werven, terwijl Sander Bouwens persoonlijk ook een significante 
bijdrage gaf aan de Werkgroep. Met de financiële ondersteuning hebben wij materiaal kunnen 
aanschaffen voor ons onderzoek: Zoek de Bunzing. Het onderzoek gaat over de locaties waar de 
bunzing mogelijk voorkomt, waarbij een jaar lang verschillende lokmethoden worden getest. In 2018 
is het project opgezet en hebben wij enthousiaste vrijwilligers gevonden die aan het onderzoek 
willen bijdragen. Het onderzoek zelf is in mei 2019 gestart en loopt door tot heden. Voor de 
vrijwilligers van de werkgroep hebben we in februari 2020 een bijeenkomst georganiseerd in Tiel. 
Daar werden ook de gedoneerde marterboxen, inclusief camera, batterijen en SD-kaarten 
overhandigd voor een uitbreiding van het onderzoek naar zowel, bunzing als wezel. 

 

 

Werkgroep Kleine Marterachtigen is een werkgroep van de Zoogdiervereniging. 
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