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Aanwezig: Hero Prins (voorzitter), Peter Milders, Jan Hovenkamp, Kamiel Spoelstra, Nora Kösters, Daan 
Jacobs, Piet Bergers, Jeike van de Poel, Jan Buys, Wieneke Huls, Ruth Daalderop, Ronald Wolters, Rob 
van Westrienen, Reinier Meijer, Martin Epe, Marlot Jonker, Marga van Tol, Marco Snijder, Marcel 
Schillemans, Jos Teeuwisse, Jeffrey Peereboom, Jaap van Liebergen, Hans Blom, Glenn Lelieveld, Elze 
Polman, Davis de Wit, Daphne Landewee, Carlo Wijnen, Bram Verhoeven, Bart van Beerendonk, 
Annemarie van Diepenbeek, Hans van Dord, Marieke van den Ende, Hans Bekker, Maurice La Haye, Ellen 
van Norren en Roline Eikelboom. 
Gast: Joost Geraerts 
 
Verslag 
 
Opening: de voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering 
 
Vaststellen agenda: de agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld 
 
Mededelingen:  

• Zoogdierdag: volgende Zoogdierdag is in maart 2022, in oktober 2021 wordt de 
CaLutradag en een marterdag georganiseerd. Misschien volgen er dit jaar nog 
meer/ander Webinars; 

• Gesprek met de werkgroepen: Om de onderlinge band te versterken en om 
met elkaar het meerjarenplan te bespreken zijn er gesprekken tussen 
werkgroepen en bestuur. De eerste gesprekken met werkgroepen zijn geweest 
en worden als  positief ervaren door alle betrokkenen; 

• Bestemmingsreserve Zoogdierfonds: Vorige jaar voor de eerste keer 
toegekend, Na evaluatie is besloten het fonds dit jaar aan te wenden voor 
communicatie en werkdrukverlaging op het kantoor; 

• Mededelingen van de werkgroepen:  In het vervolg zal dit een vast onderdeel 
van de agenda zijn. De werkgroepen worden uitgenodigd hier gebruik van te 
maken. 

o Veldwerkgroep: Marco Snijder: De VWG organiseert normaal veel 
(vang)kampen, in de zomer vaak in het buitenland. Vorig jaar is alles 
afgezegd, maar dit jaar, als het mogelijk is, is er in de zomer een kamp in 
in Twente.  
De Veldwerkgroep beheert veldmaterialen die beschikbaar worden 
gesteld voor leden; 

o CaLutra: Hans Bekker geeft een presentatie over het Jaar van de otter. 
Er is al veel werk verzet en er staat nog meer op stapel. Via de website, 
Facebook en twitter kan men op de hoogte blijven van alle activiteiten.; 

datum: 25 maart 2021 Notulist:  Roline Eikelboom 
Plaats: via ZOOM  



 

  
Vaststellen notulen vergadering van 21 november 2020:. Het verslag wordt 
ongewijzigd vastgesteld en zal digitaal ondertekend worden. 
 
Jaarverslag: Dit jaarverslag was door de inzet van iedereen snel klaar. We zijn trots dat 
we alles kunnen laten zien wat we allemaal gedaan hebben en wat onze meerwaarde 
is. Ook toen door de Covid19 pandemie veel onderzoeken/activiteiten niet door 
konden gaan, hebben we ons kunnen profileren als organisatie. Om te zorgen dat 
dieren niet besmet raken zijn protocollen opgesteld en onderzoekers en vrijwilligers 
hierover geïnformeerd. 
Als er nog op- of aanmerkingen of suggesties zijn over het jaarverslag deze graag 
doorgeven aan het secretariaat. 
 
Financiën: 

• Benoeming kascommissie:  In het verleden lieten wij door een accountant een 
verklaring opstellen. Omdat de offerte van de accountant voor dit jaar veel 
hoger was en de statuten ruimte bieden voor het benoemen van een 
kascommissie, stelt het bestuur voor om oud-voorzitter Hans van Dord, en 
oud-directeuren Jos Teeuwisse en Rob van Westrienen hiervoor te benoemen. 
De vergadering gaat akkoord en benoemt de kascommissie; 

• Verslag kascommissie: Hans van Dord als voorzitter van de kascommissie doet 
verslag van hun bevindingen. De commissie heeft het jaarverslag 
doorgenomen en vragen gesteld en documenten/bewijsstukken opgevraagd. 
De kascommissie heeft in de jaarrekening geen onrechtmatigheden 
aangetroffen en oordeelt dat de jaarrekening een juiste weergave van de 
financiële stand van zaken is.  
De kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering het bestuur 
décharge te verlenen.  
De commissie wordt bedankt voor haar werk.  

• Jaarrekening 2020: Doordat Zoogdiervereniging steeds meer en beter 
zichtbaar is stijgt het aantal leden. De kosten van het afgelopen jaar vallen 
mee (mede door COVID-19), daarom kan 2020 afgesloten worden met een 
positief resultaat.  
Er worden nog enkele verduidelijkende vragen gesteld bij de jaarrekening 
Waarom bankieren we nog bij de ING?  Bij de ING kan je als vereniging goed en 
goedkoop bankieren vooral op het gebied van automatische incasso’s, als er 
een ‘groene’ bank komt met vergelijkbare mogelijkheden stappen we over. 
De ALV stelt hierbij de Jaarrekening vast; 

• Décharge bestuur: Aan het bestuur wordt door de vergadering décharge 
verleend voor het gevoerde beleid over de periode 01-01-2020 tot en met 31-
12-2020. 

 
  



 

Bestuurszaken:  

• Werving nieuw bestuurslid (portefeuille werkgroepen): na het vertrek van Jeike 
van de Poel is deze positie nog niet ingevuld. Als er iemand is, of als je iemand 
weet voor deze functie: meld je bij het bestuur!; 

• Benoeming Daan Jacobs (portefeuille beschermingszaken): Daan stelt zich kort 
voor aan de vergadering. Daan wordt benoemd als lid van het bestuur van de 
Zoogdiervereniging. 
 

Rondvraag:  

• Veldwerkgroep: zij krijgen regelmatig verzoek om hulp uit het buitenland: als je 
tijd en zin hebt om je in te zetten deze zomer, meld je dan aan bij de 
Veldwerkgroep 

• Kascommissie: aanstellen nieuwe kascommissie kan in de ALV van november. 

• Er is een schriftelijke vraag binnengekomen van een lid naar aanleiding van het 
wegvangen van dassen in de kwetsbare periode. Dezelfde casus werd ook door 
een ander lid naar voren gebracht. Zij voelde zich in de steek gelaten door de 
Zoogdiervereniging. Er is door de provincie Limburg een ontheffing voor het 
vangen van dassen afgegeven op verkeerde gronden. Er is hiervoor veel 
aandacht geweest in de media, maar de stem van de Zoogdiervereniging werd 
gemist. 
De Zoogdiervereniging is een organisatie die zich vooral richt op nationaal en 
populatieniveau. Omdat we benaderd werden door een lid en een actieve 
vrijwilliger, hebben we toch contact opgenomen met de provincie en de 
contactgegevens van de betrokken ambtenaar doorgegeven. Daarna hebben 
we de casus slechts van een afstand gevolgd. Uiteindelijk zijn we per email 
aangesproken op onze afwezigheid, men had een actievere positie van ons 
verwacht. Daarop is door onze directeur onze rol en strategie toegelicht. Deze 
verduidelijking werd gewaardeerd. 
De les die we als vereniging hieruit trekken: we zullen op de website duidelijker 
kenbaar maken waarvoor we staan en nadenken of en zo ja hoe we actiever of 
ondersteunend kunnen worden op het lokale niveau. 

• Jaarverslagen van de werkgroepen zijn bewerkt voordat ze op de website 
terecht gekomen, zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht. Dit is wel 
wenselijk. Reactie: de jaarverslagen zijn alleen redactioneel aangepast aan het 
format, als er daarbij woorden/onderdelen zijn weggevallen is dit onbedoeld. 
Graag doorgeven wat er inhoudelijk mist, dan wordt dit aangepast. 

• Op de Marterdag in het najaar kan ook aandacht aan de das worden besteed. 
  
Sluiting:  de voorzitter sluit om 21.07 uur de vergadering  


