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Algemene Ledenvergadering Zoogdiervereniging 

 
Aanwezigen:  
Het bestuur: Nora Kösters (voorzitter), Peter Milders (secretaris), Kamiel Spoelstra, Willeke Huizinga en 
Pieter van der Kloet (penningmeester na benoeming door ALV) 
De directie: Piet Bergers 
Overige leden: Wieneke Huls, Reinier Meijer, Carlo Wijnen, Carli van Mil, Hans van Dord, Jan Buys, Elise 
Schokker, Ton Bode, Anne-Marie de Gooijert, Marco Snijder, Fer Boei, Theodoor Westerhof, Roos 
Mulder, Chiel Simons, Bram Verhoeven, Glenn Lelieveld, Maurice La Haye, Roline Eikelboom, Eveline van 
der Jagt, Koen van Veen en Ruth Daalderop 

 
1. Opening  
Nora Kösters opent om 10:00 uur de vergadering en zal voorzitten omdat Hero Prins 
afwezig is in verband met privé-omstandigheden. Daan Jacobs is momenteel op Sint 
Eustatius en zal door het tijdsverschil niet deelnemen aan de ALV. Jos Teeuwisse 
(kascontrole commissie) heeft zich afgemeld. 
 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
2. Mededelingen  
a. Zoogdierdag 2022 

De Zoogdierdag was gepland in maart maar ging niet door omdat het regelen van 
sprekers en zalen te moeilijk ging. De nieuwe datum is 17 september. 

b. Statutenwijziging vereniging is afgerond 
Op de ALV in november zijn de statuten goedgekeurd onder voorbehoud dat het 
woord ‘inheemse’ is verwijderd uit de doelstelling omdat we alle wilde soorten in 
Nederland bestuderen. Het tweede voorbehoud was dat de oude naam van de 
vereniging in enigerlei vorm behouden blijft. Beide voorbehouden zijn doorgevoerd 
en daarmee is de statutenwijziging nu afgerond. 

c. Jaar van de eikelmuis 2022 en Jaar van de meervleermuis 2023 
Het eikelmuisjaar is goed van start gegaan met media-aandacht en webinars via 
Youtube.  
Voor het jaar van de meervleermuis is er 12 april een startbijeenkomst in 
Amersfoort. Er zijn zo’n 20 enthousiaste mensen die gaan brainstormen. Daan 
stuurt uitnodiging en agenda. Willeke zal deze eerste keer bij afwezigheid van Daan 
de bijeenkomst leiden. 

d. Voorjaarsoverleg werkgroepen en bestuur 
Willeke bedankt iedereen voor de gesprekken en inzet. We zijn een enorm diverse 
vereniging en er worden veel verschillende dingen gedaan. Met enkele 
werkgroepen is er nog niet gesproken, hierbij nogmaals de uitnodiging om zich te 
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melden. Een oproep voor het Rie de Booisfonds en voor een nieuwe bestuurder 
van de veldwerkgroep zal Willeke rondmailen aan de werkgroepen. 

  
3.  Mededelingen vanuit de werkgroepen 
Marco Snijder van de veldwerkgroep vertelt dat er een nieuw bestuurslid wordt 
gezocht én een materiaalbeheerder. Er zijn zo’n 1500 vallen en 10 tot 20 aanvragen 
per jaar waarmee € 1500,- tot € 2000,- verdiend wordt. Met dit geld wordt het 
materiaal onderhouden en nieuw materiaal gekocht. De vallen zijn voor alle leden 
beschikbaar tegen betaling van de verzendkosten. 
    
4. Vaststelling notulen ALV 20-11-2021 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
5. Bestuurszaken 
Pieter van der Kloet is bereid gevonden als penningmeester toe te treden tot het 
bestuur, nu Jan Hovenkamp is gestopt. Hij stelt zich voor en wordt met algemene 
instemming benoemd als nieuw bestuurslid. 
 
6. Financiën 
a. Benoeming kascommissie 

Jan Buys wordt benoemd als derde lid van de kascommissie.  
b. Verslag kascommissie 

Hans van Dord vertelt dat de commissie tijdig een compleet concept heeft 
ontvangen van het financiële jaarverslag. Er zijn veel vragen besproken en 
inzichten verkregen. De commissie heeft een goed beeld en oordeelt positief. Er is 
het meeste gesproken over de werkgroepen, er is een stelselwijziging 
doorgevoerd, de financiën worden geschaard onder de bestemmingsreserve. De 
commissie adviseert het bestuur om actiever te worden met het verkrijgen van 
giften. 
Hans van Dord heeft aangegeven terug te treden als lid van de kascommissie. Hij 
wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdragen. 

c. Vaststellen jaarrekening 2021 
De jaarrekening wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

d. Décharge bestuur 
De ALV verleent het bestuur décharge. 

 
7. Jaarverslag 2021  
Het is een heel fraai verslag geworden! 

  
8. Rondvraag 
Chiel Simons vraagt of we hulp zouden kunnen bieden aan (de zoogdieren van) 
Oekraïne. Er zijn leden die contact hebben met mensen in Oekraïne via wie we ook 
concrete hulp aangeboden hebben. Vanuit de Europese Zoogdiervereniging hebben 



 

we meegewerkt aan een verklaring ter ondersteuning aan Oekraïne en de Russische 
collega’s die zich tegen de oorlog in Oekraïne hebben uitgesproken. De agressie vanuit 
de Russische overheid wordt veroordeeld. 
 
9. Sluiting   
Om 10:38 uur wordt de vergadering gesloten. Hartelijk dank aan iedereen voor de 
aanwezigheid en het meedenken. 


