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Naam van de vereniging: 

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Afdeling Noordwest Veluwe 
 
Fiscaalnummer: 818470367. 

 

Gegevens bestuur 

Voorzitter:  
Volkert Bakker T: 0341-424293 
E: voorzitter@noordwestveluwe.knnv.nl 
 
Secretaris:  
Ati Vijge-Spijkman T: 0341-560901 
E: secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl  
 
Penningmeester:  
Herbert de Ruiter T: 06-27246872.  
E: penningmeester@noordwestveluwe.knnv.nl 
 
Bestuurslid: 
Nico Hoogteyling T: 0341-554461.  
E: bestuurslid@noordwestveluwe.knnv.nl   
 
Bestuurslid: 
Gerhard Weigand T: 0341-553229 
E: bestuurslidgw@noordwestveluwe.knnv.nl 
 

Contributie per 1 januari 2019 

leden     € 28,75 per jaar            
huisgenoot-leden   € 14,50 per jaar        
jeugdleden (t/m 25 jaar)  € 19,00 per jaar 
  
 
 
Banknummer NL37 TRIO 0338 9474 42 ten name van KNNV, afd. Noord West Veluwe, Harderwijk  
 
 

Beloningsbeleid 

De Vereniging wordt volledig gedraaid door vrijwilligers. Er worden geen beloningen uitgedeeld. 
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Statuten van de Vereniging 

DE NAAM, DE ZETEL, DE DUUR EN HET VERENIGINGSJAAR 

Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE 

VERENIGING afdeling NoordWest Veluwe, afgekort: KNNV afdeling NWVeluwe. 
2. De vereniging is ingevolge de statuten van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE 

NATUURHISTORISCHE VERENIGING, afgekort: KNNV, een afdeling van de KNNV. 
3. Zij werd opgericht op 10 mei 1971.  
4. Zij is gevestigd te Harderwijk.  
5. Het werkgebied van de vereniging omvat de gehele Noordwest-Veluwe met inbegrip van de 

naastliggende Veluwerandmeren alsmede gebieden in Flevoland voor zover activiteiten in 
laatstgenoemde provincie van invloed zijn op het gebied van de Noordwest Veluwe,  inclusief de 
Veluwe- randmeren. 

6. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.  
7. Het verenigingsjaar is, evenals het boekjaar, gelijk aan het kalenderjaar. 
 

HET DOEL 

Artikel 2 
De vereniging heeft als doel: 
a. het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van 

deze kennis; 
b. het aankweken van de belangstelling voor en liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder 

haar leden doch ook buiten de vereniging; 
c. het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin. 
 

DE MIDDELEN  

Artikel 3 
De vereniging streeft haar doel na door: 
 
a. het organiseren van excursies, cursussen en lezingen; 
b. het organiseren van kampen en reizen; 
c. het oprichten en instandhouden van werkgroepen; 
d. het samenwerken met gelijkgerichte organisaties;  
e. het medewerken aan het oplossen van natuurhistorische vraagstukken; 
f. het beïnvloeden van beleid van overheden en particulieren ten behoeve van natuur- en 

landschapsbescherming; 
g. het bijeenbrengen van gelden, nodig om het doel van de vereniging te bevorderen;  
h. het uitgeven van een verenigingsorgaan; 
i. alle overige wettige middelen. 
 

HET LID 

Artikel 4 
1. De vereniging kent een gewoon lid, een huisgenootlid en een erelid, hierna gezamenlijk 

aan te duiden als 'lid'. 
2. Het gewoon lid is een natuurlijk persoon die zich als lid heeft aangemeld en als zodanig 

door het bestuur is toegelaten. 
3. Het huisgenootlid is een natuurlijk persoon die huisgenoot is van een gewoon lid en die 

zich als huisgenootlid heeft aangemeld en als zodanig door het bestuur is toegelaten. Het 
huisgenootlid ontvangt niet de van de vereniging uitgaande geschriften. 

4. Het erelid van de vereniging is een lid dat zich jegens de vereniging bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt en als zodanig op voordracht van het bestuur is benoemd 



door de algemene vergadering, mits dat besluit werd genomen met een meerderheid van 
tenminste drievierde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 

5. Het bestuur wordt geacht een persoon te hebben toegelaten als lid, tenzij het bestuur 
binnen een maand na aanmelding onder opgaaf van redenen schriftelijk heeft 
medegedeeld de persoon niet toe te laten. Van een dergelijke afwijzing is beroep mogelijk 
op de algemene vergadering, op de wijze als in het huishoudelijk reglement wordt bepaald. 

6. Het lid betaalt jaarlijks een contributie waarvan het bedrag door de algemene vergadering 
wordt vastgesteld.  

7. Het lidmaatschap eindigt door de dood en voorts door opzegging door het lid, door 
opzegging door het bestuur of door ontzetting. 

8. Opzegging door het lid dient schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld ten 
minste twee maanden voor het begin van het kalenderjaar waarop de opzegging 
betrekking heeft. Bij gebreke daarvan duurt het lidmaatschap voort tot het einde van het 
daarop volgende kalenderjaar. 

9. Opzegging door het bestuur kan geschieden in geval van wanbetaling, alsook wanneer 
van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De 
opzegging geschiedt schriftelijk onder opgave van redenen. 

10. Ontzetting door het bestuur kan alleen plaatsvinden wanneer het lid handelt in strijd met 
de statuten, het huishoudelijk reglement of een besluit van de vereniging, dan wel de 
vereniging benadeelt.  

11. Van een opzegging door het bestuur, anders dan in geval van wanbetaling, alsmede van 
ontzetting is beroep mogelijk op de algemene vergadering, op de wijze als in het 
huishoudelijk reglement wordt bepaald. 

 

DE DONATEUR 

Artikel 5 
1. Een donateur is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de vereniging steunt met een 

jaarlijkse bijdrage of met een bijdrage ineens en die als zodanig door het bestuur is 
toegelaten. 

2. Het bestuur wordt geacht een natuurlijk persoon of rechtspersoon te hebben toegelaten 
als donateur, tenzij het bestuur binnen een maand na aanmelding onder opgaaf van 
redenen schriftelijk heeft medegedeeld de natuurlijk persoon of rechtspersoon niet toe te 
laten. Van een dergelijke afwijzing is beroep mogelijk op de algemene vergadering, op de 
wijze als in het huishoudelijk reglement wordt bepaald. 

3. De donateur betaalt een bijdrage waarvan het minimumbedrag door de algemene 
vergadering wordt vastgesteld. 

4. Het donateurschap eindigt door de dood dan wel, bij een rechtspersoon, door ontbinding 
of beëindiging en voorts door opzegging door de donateur, door opzegging door het 
bestuur of door ontzetting. 

5. Opzegging door de donateur dient schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld ten 
minste 3 maanden voor het begin van het kalenderjaar waarop de opzegging betrekking 
heeft. Bij gebreke daarvan duurt het donateurschap voort tot het einde van het daarop 
volgende kalenderjaar. 

6. Opzegging door het bestuur kan geschieden in geval van wanbetaling, alsook wanneer 
van de vereniging niet kan worden gevergd het donateurschap te laten voortduren. De 
opzegging geschiedt schriftelijk onder opgave van redenen. 

7. Ontzetting door het bestuur kan alleen plaatsvinden wanneer de donateur handelt in strijd 
met de statuten, het huishoudelijk reglement of een besluit van de vereniging, dan wel de 
vereniging benadeelt. 

8. Van een opzegging door het bestuur, anders dan in geval van wanbetaling, alsmede van 
ontzetting is beroep mogelijk op de algemene vergadering, op de wijze als in het 
huishoudelijk reglement wordt bepaald. 

 



DE WERKGROEP 

Artikel 6 
1. Een werkgroep als bedoeld in artikel 3, onder c. kan worden opgericht door tenminste drie 

leden gezamenlijk.  
2. Een werkgroep kan worden opgericht voor elk onderdeel van de veldbiologie, alsmede 

voor enige activiteit als bedoeld in artikel 3. 
3. Het erkennen van een werkgroep geschiedt door het bestuur, na bereidverklaring van de 

oprichters om zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging te 
onderwerpen. Wanneer het bestuur erkenning weigert, deelt het de redenen daarvan 
schriftelijk aan de oprichters mede. Van een weigering is beroep mogelijk op de algemene 
vergadering, op de wijze als in het huishoudelijk reglement wordt bepaald. 

4. Alleen leden van de vereniging kunnen lid van de werkgroep zijn.  
5. De werkgroep legt van haar beleid gedurende enig kalenderjaar en het beheer van de 

haar in dat jaar toevertrouwde geldmiddelen voor één februari van het volgende 
kalenderjaar rekening en verantwoording af aan het bestuur. 

6. Voor het overige is de werkgroep, met inachtneming van het doel van de vereniging als 
bepaald in artikel 2, vrij in de wijze waarop zij haar taak vervult. 

7. Een werkgroep kan door het bestuur schriftelijk en onder voorwaarden voor onbepaalde 
tijd gemachtigd worden om in en buiten rechte op te treden namens de vereniging. 

DE  ALGEMENE VERGADERING   

Artikel 7 
1. De algemene vergadering van de vereniging bestaat uit stemgerechtigde leden.  
2. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden van de vereniging toe die niet 

door de wet of de statuten aan de andere organen van de vereniging zijn toegekend. 
3. In de algemene vergadering worden jaarlijks in elk geval de volgende onderwerpen 

behandeld: het bestuursbeleid, waaronder het algemene verenigingsbeleid; de contributie 
en de begroting; het jaarverslag en het financieel verslag over het laatste verenigingsjaar; 
de verkiezing van bestuursleden en de benoeming van een afgevaardigde en 
plaatsvervangende afgevaardigde(n) voor de Vertegenwoordigende Vergadering van de 
KNNV en een vertegenwoordiger voor de Beleidsraad van de KNNV. 
Het jaarverslag, het financieel verslag en de begroting, inclusief de contributiegoedkeuring, 
behoeven de goedkeuring van de algemene vergadering. 

4. Een algemene vergadering wordt gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht 
maar ten minste eenmaal per jaar. De jaarlijkse vergadering vindt plaats binnen drie 
maanden na afloop van het boekjaar. 

5. Op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 
ten minste eentiende gedeelte van de stemmen, is het bestuur verplicht tot het doen 
houden van een algemene vergadering binnen een termijn van vier weken. Indien aan het 
verzoek binnen twee weken nadat het door het bestuur is ontvangen geen gevolg is 
gegeven, kunnen de verzoekers de vergadering schriftelijk bijeenroepen. 

6. De leden worden voor een algemene vergadering schriftelijk opgeroepen met 
inachtneming van een termijn van ten minste twee weken en onder vermelding van de te 
behandelen onderwerpen. Aan de agenda kan een onderwerp worden toegevoegd dat ten 
minste een week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur is ingediend. Ter 
vergadering kan alsnog een agendapunt worden toegevoegd, tenzij ten minste eenvierde 
gedeelte van de stemgerechtigde leden zich hiertegen verzet. 

 

DE KASCOMMISSIE 

Artikel 8 
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie.  
2. De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden die geen deel uitmaken van het 

bestuur. 
3. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten van de 

vereniging.  
4. De kascommissie brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.  



5. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar 
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en 
inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

 

HET BESTUUR: ZIJN SAMENSTELLING 

Artikel 9 
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten 

minste 3 en ten hoogste 9 leden. 
2. Een bestuurslid wordt door de algemene vergadering gekozen uit de leden voor een 

periode van 6 jaren. Het lid is eenmaal direct herkiesbaar. De algemene vergadering kan 
een statutair niet herkiesbaar bestuurslid herkiezen, mits met een meerderheid van ten 
minste tweederde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 

3. De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering in die hoedanigheid 
gekozen voor een periode van 6 jaren. In afwijking van het bepaalde onder 2. is de 
voorzitter tweemaal direct herkiesbaar.  

4. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester en verdeelt 
onderling de overige functies, waaronder die van vice-voorzitter en gewestelijk 
vertegenwoordiger. 

5. Voor zijn leden wordt door het bestuur een rooster van aan- en aftreden opgesteld. 
6. Voor de verkiezing van leden van het bestuur stelt het bestuur kandidaten van wie de 

namen tegelijk met de agenda bekend worden gemaakt. Ten minste 5 leden gezamenlijk 
kunnen uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering waarin de vervulling van de 
vacature aan de orde komt, schriftelijk bij het bestuur een tegenkandidaat voordragen 
onder gelijktijdige overlegging van een schriftelijke bereidverklaring van de voorgedragen 
tegenkandidaat. Hierbij dient te worden aangegeven tegen welke van de door het bestuur 
gestelde kandidaat de tegenkandidaat wordt gesteld. Indien voor een vacature met 
inachtneming van het hiervoor bepaalde, één kandidaat is gesteld, wordt deze door de 
vergadering benoemd.  

7. Indien voor een vacature twee of meer kandidaten zijn gesteld, wordt in de vacature 
voorzien door verkiezing. 

8. Een tussentijdse vacature in het bestuur ontstaat wanneer een bestuurslid ophoudt lid te 
zijn van de vereniging, als bestuurslid bedankt of van zijn functie wordt ontheven, alsmede 
door ondercuratelestelling. De wijze van vervulling van een tussentijdse vacature wordt in 
het huishoudelijk reglement bepaald. 

9. De algemene vergadering is bevoegd een lid van het bestuur van zijn functie te ontheffen 
mits dit besluit wordt genomen met een meerderheid van  ten minste drievierde gedeelte 
van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin een zodanig 
aantal leden aanwezig is als bevoegd tot het uitbrengen van ten minste tweederde 
gedeelte van de stemmen. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig dan kan de 
daaropvolgende vergadering, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden, het 
besluit tot ontheffing nemen met ten minste drievierde gedeelte van het aantal 
uitgebrachte geldige stemmen. 

 

HET BESTUUR: ZIJN BEVOEGDHEDEN  

Artikel 10 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De vertegenwoordigings- 

bevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris gezamenlijk. 
2. Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging en behartigt haar belangen. Het 

is tot alle bestuur- en beheersdaden bevoegd, waaronder het in eigendom of in bezit 
verkrijgen of in beheer nemen en het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, 
doch behoeft voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor het sluiten 
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen met 
een waarde van ten minste 1.000 euro.  

3. Het bestuur is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de algemene  
vergadering. Het legt jaarlijks aan de algemene vergadering rekening en verantwoording af 
over het gevoerde financiële beheer en beleid binnen drie maanden na afloop van het 



boekjaar. Daarvoor zendt het bestuur een jaarverslag aan de leden, inhoudende ten 
minste de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting. Dit financiële 
jaarverslag zal worden gecontroleerd door de kascommissie als bepaald in artikel 8. 

4. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur kiezen, bestaande uit ten hoogste 4 
leden en daaraan bepaalde bevoegdheden delegeren. Van het dagelijks bestuur maken in 
elk geval deel uit: de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid dat door het dagelijks bestuur wordt 
gevoerd. 

5. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit door zijn voorzitter, dan wel  ten minste twee van zijn 
leden wenselijk wordt geacht. 

6. Het bestuur kan besluiten nemen indien ten minste de helft van het aantal bestuursleden 
ter vergadering aanwezig is. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling door de 
voorzitter, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien door geen der 
aanwezige leden een beroep op de quorumbepaling wordt gedaan. 

7. Het bestuur kan buiten zijn vergadering een besluit nemen indien alle bestuursleden hierbij 
zijn betrokken en indien geen der bestuursleden zich hiertegen verzet. Van een dergelijk 
besluit wordt ter eerstvolgende vergadering melding gemaakt. 

 

DE DELEGATIE: DE COMMISSIE 

Artikel 11 
1. Het bestuur kan onderdelen van zijn taak, die naar het oordeel van het bestuur daarvoor in 

aanmerking komen, delegeren aan een commissie. 
2. Een commissie bestaat uit ten minste drie leden. 
3. Het bestuur benoemt de leden van een commissie uit de leden van de vereniging en kan 

een benoeming intrekken. 
4. Het bestuur omschrijft de taak en de bevoegdheden van de commissie. 
5. De commissie legt van haar beleid gedurende enig kalenderjaar en het beheer van de 

haar in dat jaar toevertrouwde geldmiddelen voor een april van het volgende kalenderjaar 
rekening en verantwoording af aan het bestuur. 

6. Het bestuur kan te allen tijde inzage nemen in de boeken en in de overige administratie 
van de commissie.  

7. De leden van de commissie regelen hun functies onderling.  
8. Voor het overige is de commissie, met inachtneming van het doel van de vereniging als 

bepaald in artikel 2, vrij in de wijze waarop zij haar taak vervult. 
 

DE STEMMING 

Artikel 12 
1. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met 

volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 
2. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
3. Een blanco stem is een uitgebrachte, niet geldige stem. 
4. De stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. De vergadering 

kan zonder hoofdelijke stemming een besluit nemen, ook indien het personen betreft, mits 
geen der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet. 

5. De stemming over personen geschiedt door middel van  briefjes(. Er wordt per vacature 
gestemd), waarbij op het briefje de naam van de gewenste kandidaat wordt vermeld.  
Het stembriefje is ongeldig indien het geen of meer dan één naam bevat. De kandidaat die 
door middel van het aantal geldig uitgebrachte briefjes de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, is bij eerste stemming gekozen. Wanneer geen van de voorgedragen 
kandidaten de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt een herstemming 
gehouden. Deze stemming vindt plaats tussen de twee kandidaten die de meeste 
stemmen op zich hebben verenigd. Indien kandidaten die behoren tot degenen op wie het 
hoogste aantal stemmen is uitgebracht een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, 
worden deze alle bij de herstemming betrokken. Indien bij de herstemming wederom geen 
van de kandidaten de volstrekte meerderheid van stemmen heeft verkregen, wordt degene 



gekozen die de meeste stemmen op zich heeft verzameld. Indien bij de herstemming de 
kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, beslist het lot. 

6. Een stem wordt geacht ongeldig te zijn indien uit het briefje niet kan worden opgemaakt 
wat de wil van de stemmer is geweest. 

7. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
 

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 13 
1. Alle aangelegenheden van de vereniging waarin de statuten niet voorzien, worden voor 

zover nodig bepaald, dan wel nader uitgewerkt bij een huishoudelijk reglement dat door de 
algemene vergadering op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld. 

2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. 
3. Het huishoudelijk reglement kan op voorstel van het bestuur, dan wel op voorstel van ten 

minste tien leden  gezamenlijk worden gewijzigd in een mede of uitsluitend tot dat doel 
bijeengeroepen algemene vergadering. 

  

DE STATUTENWIJZIGING 

Artikel 14 
1. Tot wijziging van de statuten kan alleen worden besloten in een mede of uitsluitend tot dat 

doel bijeengeroepen algemene vergadering waarin een zodanig aantal leden aanwezig is 
als bevoegd tot het uitbrengen van ten minste tweederde gedeelte van de stemmen. 

2. Een voorstel tot wijziging van de statuten is aangenomen indien het ten minste drievierde 
gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd. 

3. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt een tweede algemene vergadering 
bijeengeroepen, welke tweede vergadering, ongeacht het aantal ter vergadering 
aanwezige leden, het voorstel kan aannemen met ten minste drievierde gedeelte van het 
aantal uitgebrachte geldige stemmen. 

4. Van elke wijziging wordt een notariële akte opgesteld. 
 

DE ONTBINDING 

Artikel 15 
1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt genomen op dezelfde wijze als een 

besluit tot statutenwijziging. 
2. De algemene vergadering benoemt ten minste één natuurlijk persoon of rechtspersoon tot 

vereffenaar. 
3. Bij het ontbindingsbesluit wordt beschikt over de rechten en eigendommen van de 

vereniging, met inachtneming van het doel van de vereniging als bepaald in artikel 2.   
 

HET ONVOORZIENE GEVAL 

Artikel 16 
In het geval waarin door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet wordt voorzien, beslist 
het bestuur. 



KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING 
AFDELING NOORDWEST VELUWE 
 
 
HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
De wijziging van het reglement 

Artikel 1 
Het huishoudelijk reglement kan op voorstel van het bestuur dan wel op voorstel 
van ten minste 10 leden gezamenlijk worden gewijzigd in een mede of uitsluitend 
tot dat doel bijeengeroepen algemene vergadering. 

 
De contributie 

Artikel 2  
1 Het bedrag van de jaarlijkse contributie voor het lid als bedoeld in artikel 4 lid 2 

van de statuten, het bedrag van de jaarlijkse contributie voor het huisgenootlid 
als bedoeld in artikel 4 lid 3 van de statuten en het bedrag van de jaarlijkse 
contributie voor jeugdleden als bedoeld in artikel 2 lid 3 van dit reglement 
worden door de algemene vergadering vastgesteld.  

2 Het erelid van de vereniging als bedoeld in artikel 4 lid 4 van de statuten is 
vrijgesteld van contributie. Het eventuele erelid telt wel mee bij het bepalen van 
de afdracht aan de KNNV 

3 De Vereniging kent jeugdleden. Jeugdleden zijn leden tot 1 januari van het jaar 
nadat ze de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt. 

 
Beroepsprocedures 

Artikel 3 
1 Het beroep, als bedoeld in artikel 4 lid 5 en lid 11, respectievelijk artikel 5 lid 2 en 

lid 8 van de statuten kan worden ingesteld door middel van een aangetekende 
brief aan het bestuur binnen vier weken na de dagtekening van de mededeling 
van het besluit waartegen betrokkene in beroep wenst te gaan. 

2 Het bestuur is verplicht het beroep op de eerst volgende algemene vergadering 
aan de orde te stellen. Laat het bestuur dit na, dan wordt het beroep geacht 
gegrond te zijn. 

3 Indien de betrokkene de wenst daartoe schriftelijk te kennen heeft gegeven, zal 
betrokkenen worden gehoord door een commissie van onderzoek, bestaande uit 
drie door en uit de algemene vergadering gekozen leden. Nalatigheid in deze 
heeft tot gevolg dat het beroep wordt geacht gegrond te zijn. 

4 De commissie van onderzoek brengt op de eerst volgende algemene 
vergadering verslag uit waarna op het beroep wordt beslist. Nalatigheid in deze 
heeft tot gevolg dat het beroep wordt geacht gegrond te zijn. 

5 Het bestuur deelt de betrokkene de beslissing op het beroep schriftelijk mede. 
6· Gedurende de beroeps termijn en hangende het beroep kan de betrokkene geen 

aanspraak maken op rechten die uit het lidmaatschap voortvloeien. 
7 Het beroep als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de statuten kan worden ingesteld 

door middel van een aangetekende brief gericht aan het bestuur, binnen vier 
weken na dagtekening van de mededeling  

 
 
 



 
 
 
 
De tussentijdse vacature in het bestuur 
Artikel 4 
1 In een tussentijdse vacature in het bestuur, als bedoeld in artikel 9 lid 7 van de 

statuten wordt door het bestuur voorzien tot de eerstvolgende algemene 
vergadering 

 Het tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop degenen in 
wiens plaats hij is gekozen zou zijn afgetreden doch is herkiesbaar ook als 
degen in wiens plaats hij is gekozen statutair niet herkiesbaar zou zijn. 

 
 
De onkosten vergoeding 

Artikel 5 
1 Het lid dat onkosten maakt ten behoeve van de vereniging kan daartoe van de 

Vereniging een vergoeding ontvangen. 
2 De onkostenvergoeding wordt geregeld in het Declaratie besluit. 

 
Abonnement Linnaeusklokje 
Artikel 6 
 Het abonnementsgeld voor niet-leden wordt door het bestuur vastgesteld. 
 
Werkgroepen 
Artikel 7 
1 Uiterlijk 15 december wordt door een werkgroep een begroting voor het jaar 

daarna van verwachte inkomsten en uitgaven met een korte toelichting 
schriftelijk ingediend bij de penningmeester. 

2 Werkgroepen kunnen vrijwilligers toestaan deel te nemen aan hun activiteiten. 
 De vrijwilliger kan geen aanspraak maken op rechten voortvloeiend uit het 

lidmaatschap van de  Vereniging 
 
Het onvoorziene geval 

Slot artikel 
1 In het geval waarin door het Huishoudelijk Reglement niet wordt voorzien beslist 

het bestuur. 



DECLARATIEBESLUIT van de KNNV afdeling Noordwest Veluwe 

 
 
Het bestuur van de KNNV afdeling Noordwest Veluwe, 

 
overwegende dat het gewenst is dat met betrekking tot het declareren van onkosten die ten 
behoeve van de vereniging worden gemaakt, nadere regels worden vastgesteld,  

 
gelet op artikel 5, lid 2 van het Huishoudelijk reglement, 

 
Besluit: 
 

Artikel 1 – Algemeen 
 
1. Onder de daartoe bevoegde verstaat dit Besluit de penningmeester indien en voorzover de 

vergoeding niet meer bedraagt dan € 250,00 en, in afwijking van de Statuten artikel 10 lid 2, het 
bestuur indien en voorzover de vergoeding niet meer bedraagt dan € 3000,00. 

 
2. Alleen de door het bestuur benoemde coördinatoren kunnen uitgaven doen namens de Vereniging 

voor zover deze uitgaven vallen binnen de door de Algemene Vergadering goedgekeurde lopende 
begroting. In alle overige zaken dient vooraf toestemming te worden verleend door de bevoegde.  

 
Artikel 2 – Regels voor het declareren van onkosten betreffende een reis 
 

1. Voor het declareren van onkosten betreffende een gemaakte reis komen ten hoogste de 
werkelijk gemaakte onkosten in aanmerking. 

2. Een reis dient zoveel mogelijk met de laagste klasse van het openbaar vervoer te worden 

gemaakt. 
3. Indien openbaar vervoer niet mogelijk of niet doelmatig is, dient de daartoe bevoegde 

vooraf toestemming te verlenen om met een auto de reis te maken doch uitsluitend in het 

geval dat het reizen met een auto duurder is dan met het openbaar vervoer. 
4. Voor het declareren als bedoeld onder 3 is een kilometervergoeding van toepassing die 

door het bestuur wordt vastgesteld. 

5. Het in lid 1 tot en met 4 bepaalde is uitsluitend van toepassing op een reis binnen 
Nederland. 

6. Voor een reis buiten Nederland worden voor het declareren de regels per reis door het 
bestuur vastgesteld. 

 

Artikel 3 – Regels voor het declareren van onkosten, niet betreffende een reis 
 
1. Voor het declareren van onkosten, niet betreffende een reis, komen ten hoogste de 

werkelijk gemaakte onkosten in aanmerking. 
2. Bij een declaratie van onkosten, niet betreffende een reis, dienen betalingsbewijzen te 

worden overgelegd. 

 
Artikel 4 – Indienen van de declaratie 
 

1. Een declaratie geschiedt te allen tijde schriftelijk. 
2. De declaratie wordt zo spoedig mogelijk na het maken van de onkosten, doch uiterlijk 1 

februari van het volgende boekjaar, ingediend bij de penningmeester. 

 
Artikel 5 – Controle van de declaratie 
 

De declaratie wordt gecontroleerd door de penningmeester. 



 
Artikel 6 – Betaalbaarstelling van de declaratie 
 

De declaratie wordt betaalbaar gesteld door de penningmeester. 
 
Artikel 7 – Afwijkingsbevoegdheid 

 
1. De penningmeester is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 1, bevoegd om van de 

regels als bepaald in de artikelen 2, 3 en 4, lid 3 gemotiveerd af te wijken. In voorkomend 
geval wordt het bestuur zo spoedig mogelijk daarvan in kennis gesteld. 

2. Indien een beroep op de bevoegdheid als bedoeld onder 1 niet wordt gehonoreerd, kan 

hiertegen bezwaar worden gemaakt bij het bestuur.   
 
Artikel 8 – Slotbepalingen 

 
1. Dit Besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag volgende op die waarop namens 

het bestuur van de KNNV afdeling Noordwest Veluwe de voorzitter en secretaris het Besluit 

hebben getekend. 
2. Een kopie van dit Besluit wordt ter kennis gebracht aan de leden van het bestuur en aan de 

kascommissie 

3. Dit Besluit kan worden aangehaald als: Declaratiebesluit van de KNNV afdeling Noordwest 
Veluwe 

 

 
Ermelo,   

 
Namens het bestuur van de KNNV afdeling Noordwest Veluwe 
 

 
 
 

 
 
 

De voorzitter,      De secretaris, 
 
 

 
 
 
 



Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
Afdeling Noordwest Veluwe 

 
 
Jaarplan 2019, dd 23 februari 2019 
 

 
1. Inleiding 
  

Dit is het jaarplan 2019 van onze afdeling. Hierin formuleren we het strategisch beleid, waarin 
wordt aangegeven wat we op welke manier op middellange termijn willen bereiken. 
Een concrete uitwerking van de activiteiten is opgenomen in de paragraaf ‘Inhoudelijk beleid: 

de activiteiten’. In het laatste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de organisatorische 
aspecten, waaronder we ook de communicatie en promotie rekenen.  
  

De verdere concretisering van dit plan is te vinden op onze website 
(www.knnv.nl/noordwestveluwe), in het Linnaeusklokje (zie hierna onder 4.2 Communicatie) en 

in de maandelijkse Reminders die via e-mail naar de leden worden gezonden. Het Gastenboek 
op onze website speelt een belangrijke rol. U vindt er niet alleen de laatste nieuwtjes, maar ook 
wordt daar gemeld of een excursie doorgaat, of bijvoorbeeld door de weersomstandigheden op 

het laatste moment wordt afgelast.  
  
De KNNV is een landelijke vereniging. De leden van onze afdeling zijn ook landelijk lid. Zij 

kunnen dus ook deelnemen aan de landelijk georganiseerde activiteiten zoals kampen en 
reizen. Deze activiteiten zijn niet in dit jaarplan opgenomen. Informatie daarover is te vinden op 
de landelijke website: www.knnv.nl. Ook kan via de landelijke website gemakkelijk kennis 

worden genomen van de activiteiten van andere afdelingen. Een keer meedoen bij een andere 
afdeling kan altijd. 
 

2. Strategisch beleid  
 
Samen de natuur in!  

De KNNV is de landelijke vereniging voor veldbiologie, voor actieve natuurliefhebbers en -
beschermers. Voor mensen die graag meer over de natuur, planten en dieren willen weten en 
ervan genieten. KNNVleden organiseren natuurexcursies, inventarisaties, lezingen en 

cursussen, en ze wandelen, fietsen en kamperen veel buiten. Want wat is er leuker dan samen 
met anderen de natuur te ontdekken?  
Het motto van de KNNV draait om de begrippen: natuurstudie, natuurbeleving en 

natuurbescherming. Binnen de vereniging is veel aandacht voor de verschillende soorten in de 
natuur. Maar wat de KNNV onderscheidt van andere verenigingen is dat er leden zijn, die de 
samenhang tussen die soorten kunnen aangeven: de ecologie van de natuur. Veel KNNV-ers 

zijn van mening dat de natuurbeleving eigenlijk voorop zou moeten staan. Dat spreekt eigenlijk 
voor zich. Als je ergens plezier aan beleeft, komt de studie en bescherming vanzelf.  
Komend jaar zullen we ook weer zorgen voor een grote verscheidenheid aan excursies, met 

een goede balans tussen excursies ver weg en dichtbij; met een mix tussen gezelligheid en 
stilte en rust om de natuur te ondergaan. Ook zullen er dit jaar weer een aantal lezingen 

worden georganiseerd, omdat dit door de leden erg wordt gewaardeerd. 
Het op peil houden van het ledenaantal zal ook komend jaar weer onze aandacht hebben. 
Daarnaast willen we ook het komend jaar weer (kleine) stapjes vooruit zetten naar verdere 

samenwerking met andere ‘natuur’ verenigingen in onze omgeving. 
 
 

 



3. Inhoudelijk beleid: de activiteiten  
 
In dit hoofdstuk worden de activiteiten ingedeeld in natuurstudie & natuurbeleving, 

natuurbescherming en de gewestelijke activiteiten.  
 
3.1 Natuurstudie & Natuurbeleving  
 

Natuurcursussen.  
De volgende (mini)cursussen zijn voor 2019 gepland: 
Geologiecursus met excursie. 

Zoogdieren met excursie. 
Verder staat er een lezing over “Ecologie” gepland, evenals een lezing over “Beheer”. 
 

Fotowerkgroep Camera Natura  
Ons programma stellen we 2 x per jaar samen, voor zowel de vaste bijeenkomsten (totaal 8 x 
per jaar) als het buiten fotograferen (totaal 10 x per jaar).  

Ook in 2019 krijgen de -door onze leden gemaakte- foto’s veel aandacht, hebben we een 
gastfotograaf en zullen we verschillende locaties bezoeken om -vaak n.a.v. een opdracht- te 
fotograferen. Aandacht verdient ook het plaatsen van de foto’s in het fotoboek op de website .  

Dan zijn we bezig ons te bezinnen op het 50 jarig bestaan van de KNNV in mei 2021, waar we 
een bijdrage aan willen leveren. Er is een projectgroepje in het leven geroepen om in overleg 
met de leden ideeën te ontwikkelen. We nemen 2 jaar de tijd om de plannen uit te werken en 

uit te voeren. 
 

Plantenactiviteiten  
Bij de plantenactiviteiten staat het kijken, genieten en bestuderen van wilde planten centraal. 
In dit kader zullen 6 tot 8 excursies worden georganiseerd, dichtbij of wat verder weg. De 

excursies kunnen een hele dag, een middag of een avond duren en zullen door de week, op 
zaterdag of op zondag plaats vinden. 
Misschien kan een minicursus georganiseerd worden, theoriedeel en excursiedeel en/of een 

lezing. 
Het Floron heeft samen met de vlinderstichting de berm voor 2019 als speerpunt. Gekeken zal 
worden of hier in samenwerking met de vlinderwerkgroep invulling aan gegeven kan worden. 

Ook de eindejaarsplantenjacht zal weer in het programma worden opgenomen. 
  
Paddenstoelenactiviteiten 

In 2019 zal in februari/maart opnieuw een foto-determinatieavond voor paddenstoelen 
georganiseerd worden. Tijdens deze bijeenkomst kunnen leden en niet-leden hun foto's van 
paddenstoelen laten zien en zal gezamenlijk geprobeerd worden er de namen bij te vinden. In 

het najaar worden diverse paddenstoelenexcursies gehouden onder leiding van Annemarie 
Kooistra. Deze excursies zullen ook deels toegankelijk zijn voor niet-leden. Hiervoor zal 

publiciteit gemaakt worden in de lokale media. 
 
Vlinderwerkgroep 

De Vlinderwerkgroep organiseert de volgende activiteiten en excursies in 2019: 
 Sleedoornpage-eitjes zoeken in Nunspeet 
 Vlinder-en rupsendeterminatieavond 

 Lentevuurspinexcursie 
 Rupsenexcursie 
 Insectenexcursie Vossenbroek 

 Dagexcursie naar de Weerribben 
 Nachtvlinderinventarisatie 
 Dagexcursie Noord-Hollands Duinreservaat 

 Dagexcursie Boetelerveld en Wierdense veld 
 Deelname Nationale Nachtvlindernacht 



 Middagexcursie omgeving Ouwendorp bij Garderen 
 Mineerdersexcursie 
 Vlinderwerkgroepavond 

 

Vogelactiviteiten  
Dit jaar zal weer bijzondere aandacht geschonken worden aan het voorkomen van 
Leeuweriken. Met name op het Cyriasische Veld. Ook zal het voorkomen van vogels in 

agrarische gebieden worden nagegaan. Daarvoor zijn zogenaamde klompenpaden erg 
geschikt. Naast een aantal excursies in onze regio ook een aantal verder weg. Er zal 
bijzondere aandacht zijn voor vogels van (zoutwater) kustgebieden (o.a. Pier IJmuiden, 

Oosterschelde). 
 

Werkgroep Natuurgegevens  
Er zijn (nog) geen plannen voor een nieuwe gebiedsgebonden inventarisatie. 
De soortgebonden inventarisatie van de Vlinderwerkgroep en de Vogelwerkgroep, die gestart 

zijn in 2018 zullen in 2019 voortgezet worden.  
 

Gewestelijke activiteiten 
De acht Gelderse afdelingen zullen vanaf 2019 in provinciaal verband verder gaan 

samenwerken ipv in gewestelijk verband. De eerste vergaderingen hebben eind 2018 al 
plaatsgevonden. 
 

3.2 Natuurbescherming  
 
3.2.1 Natuurbeschermingswerkgroep 

De Natuurbeschermingswerkgroep zal samen met de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe 
onder de naam Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep in 2019 de volgende activiteiten 
uitvoeren:  

  Het in voorkomende gevallen, gevraagd en ongevraagd, (doen) beoordelen van 
planologische voornemens van particulieren en overheden met het oog op gevolgen 
voor natuur, milieu en landschap, in het werkgebied van de afdeling (inclusief de 
Veluwerandmeren), en hierover met hen communiceren.  

 Het bewaken van de naleving van de Natuurwetgeving. 

  Het, waar mogelijk, opstellen van alternatieve plannen met een voor natuur, milieu en 
landschap gunstiger effect en deze plannen bekendheid geven bij betrokkenen.  

  Deelname aan klankbordgroepen en werkgroepen waar dat effectief geacht wordt. 

  Het zo nodig opstellen en indienen van zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften in het 
kader van de ruimtelijke ordeningswetgeving en natuurwetgeving. 

 

3.2.2 Landschapsbeheer  
Het komt goed uit dat we maar weinig ruimte krijgen toebedeeld om onze plannen voor 2019 
toe te lichten. Het klinkt misschien wat saai maar opnieuw laten we ons leiden door wat er op 

ons af komt en dat zal er ongeveer net zo uitzien als beschreven staat in het verslag over het 
afgelopen jaar. Iedereen die zich aangemeld heeft bij onze werkgroep krijgt een week van 
tevoren een persoonlijke uitnodiging met daarin aangegeven waar we aan de slag gaan en 

welke werkzaamheden er op ons afkomen. Blijkbaar is deze informatie, samen met ervaringen 
uit het verleden voldoende om telkens weer een grote groep enthousiast te krijgen er samen de 
schouders onder te zetten. En zoals het de laatste paar jaar gebruikelijk is hebben we een 

avond in januari Het Pakhuis gereserveerd om informatie en ervaringen uit te wisselen en te 
evalueren. 

 
3.2.3 Paddenwerkgroep  
Na de onderbreking van afgelopen jaar pakt de paddenwerkgroep zijn activiteiten dit jaar weer 

op en zal de jaarlijkse paddenoverzetactie worden georganiseerd. 
 



 

4 Organisatie, promotie en communicatie 
 
4.1 Organisatie 
De KNNV afdeling Noordwest Veluwe kent een bestuur, een aantal werkgroepen en 
coördinatoren. Zoals al blijkt uit paragraaf 3 worden bijna alle activiteiten van onze afdeling 

geïnitieerd en georganiseerd door de diverse werkgroepen en coördinatoren.  
 
4.1.1. Het bestuur  

 Het bestuur heeft een aantal algemene taken, o.a.  

 Het zorg dragen voor de continuïteit van de afdeling. 

 Het stimuleren en ondersteunen van de afdelingswerkgroepen.  

 Het organiseren van de jaar- en coördinatorenvergadering.  

 Het bijhouden van de afdelingsactiviteitenagenda, o.a. om - zo mogelijk- samenloop van 

activiteiten op één datum te voorkomen.  

 Het organiseren van algemene excursies.  

 Het bevorderen van de samenwerking met andere natuurverenigingen.  

 Het opmaken van een jaarverslag, een jaarplan en een begroting. 

 Het vertegenwoordigen van de afdeling tijdens de jaarlijkse Vertegenwoordigende 

Vergadering, in de halfjaarlijkse Beleidsraad en in de jaarlijkse Gewestelijke vergadering.  
  

Er wordt een excursie georganiseerd samen met de Vogelbeschermingswacht, IVN Nijkerk en 
NMP-Putten. In 2019 zal opnieuw worden deelgenomen aan de Nacht van de Nacht, samen 
met o.a. NMP-Ermelo en de Schaapskooi in Ermelo.  

 
Om te kunnen bepalen waar we, als bestuur, komend jaar extra aandacht aan willen geven 

hebben we kritisch naar onszelf en naar het functioneren van onze afdeling gekeken. Een 
avondje brainstormen met de benen op tafel. 
Eerst kwam de vraag aan de orde wat er goed gaat. Dat leverde toch wel een opmerkelijk 

resultaat op, want eigenlijk waren we heel tevreden. De meeste van onze activiteiten konden 
we als toppers indelen, een paar als een vaste waarde en eigenlijk waren er geen activiteiten, 
waarvan we vonden dat we er beter mee kunnen stoppen. 

Dat neemt niet weg dat er natuurlijk toch wel een aantal punten konden worden benoemd, die 
betrekkelijk eenvoudig zouden kunnen worden verbeterd. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan:  

 Goed opletten bij de excursies wie er nieuw zijn en deze mensen goed opvangen. 

 Bij aanvang van de excursie zo nodig foldermateriaal uitdelen en terloops lidmaatschap 

promoten. 

 Zorgen voor een A5-foldertje met onze activiteiten voor de komende maand, een soort 
reminder, bij aanvang van de excursies.  

 Bij excursies met veel deelnemers, bijvoorbeeld bij de paddenstoelenexcursies, proberen 

om te werken met meerdere excursieleiders. 

 Structureel zorgen dat de banner er is bij lezingen en dat er folders zijn. 

 Een app-groep oprichten om zo maar eens met elkaar op pad te gaan als iemand daar zin 

in heeft. 

 Een verslaggever of wethouder uitnodigen bijvoorbeeld bij de overhandiging van de 

inventarisatierapporten. 

 Vragen of leden bereid zijn een extra Klokje uit te delen bij vrienden of de buren. 

 Is onze website voldoende toegankelijk? Eea ter beoordeling door onafhankelijke mensen. 

 Stimuleren dat we volgend jaar weer met z’n allen een inventarisatie gaan uitvoeren.  

 Excursies, speciaal voor ouderen die moeilijk ter been zijn. 

Dat zijn 11 punten. Wij nemen ons voor dat we bij 8 van deze punten duidelijk vooruitgang 
boeken. We zullen daar in een bestuursvergadering nog nadere besluiten over nemen. 

 



Wat minder positief werden we toen we het hadden over de toekomst op de langere termijn.  
We zijn als vereniging kwetsbaar op ons sterkste punt: de kennis van de natuur.  
Dat heeft te maken met het feit dat het aantal leden toch, zei het langzaam, wat terugloopt en 

ook dat de leden gemiddeld steeds ouder worden. Daarnaast constateren we, dat we maar 
enkele superspecialisten hebben. 
Er werd tijdens die brainstorm een aantal ideeën geopperd: meer kennis van buiten halen via 

cursussen en lezingen, een eigen ‘home’ proberen te krijgen, bijv. voor een maandelijkse 
determineeravond, op zoek gaan naar de kennis en wensen bij de ‘slapende’ leden, 

microcursussen, zo nodig een cursus voor aspirant excursieleiders e.d. 
Anderzijds zien we ook wel ontwikkelingen, waarbij kennis steeds toegankelijker wordt via de 
digitale snelweg en minder ‘eigen’, persoonsgebonden kennis vraagt. Is het nodig dat we hier 

wat aan gaan doen en zo ja, wat zou dat dan moeten zijn? 
Dit zijn zaken die in onze ogen structureel moeten worden opgepakt en meer tijd en energie 
vragen. Dat kunnen we, als bestuur, niet alleen: daarvoor hebben we de leden nodig. We 

hebben ons voorgenomen in het eerste kwartaal daar een speciaal project voor te gaan 
opzetten. 
 

4.2 Promotie en Communicatie  
 

4.2.1 Promotie  

Ook in het jaar 2019 zal weer goede aandacht aan verzoeken om publiciteit worden besteed. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het activiteitenplan dat per kwartaal wordt opgesteld door de 
activiteitencoördinator en waarin aangegeven wordt welke activiteiten publiciteit behoeven. 
 

4.2.2 Het Linnaeusklokje 
In de communicatie naar de leden speelt het afdelingsblad nog steeds een zeer belangrijke rol. 
Het blad verschijnt onder de naam Het Linnaeusklokje. 

Het door de leden zeer gewaardeerde afdelingsblad heeft een aparte redactie.  
De leden kunnen steeds meer informatie over de diverse activiteiten vinden op onze website. 

Met ingang van het vierde kwartaal 2017 is er een overstap gemaakt naar een andere drukker 
en verschijnt het blad compleet in kleur. Omdat er nu hogere eisen gesteld worden aan de 
kwaliteit van de foto die de voorkant van een blad kan sieren, is er een verbinding gelegd naar 

de fotowerkgroep. 
In overleg met het bestuur besteedt de redactie van Het Linnaeusklokje aandacht aan de 

inhoudelijke kant van de artikelen om voor meer diepgang te zorgen. Daarnaast vindt de 
redactie het belangrijk dat er voor ieder wat wils in Het Linnaeusklokje te vinden is. Persoonlijke 

belevenissen en natuurimpressies blijven een gewaardeerd onderdeel. De redactie heeft een 
instructie voor het inzenden van kopij, die vanzelfsprekend voor iedereen verkrijgbaar is, onder 

de vaste inzenders verspreid. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat het niet de taak van de redactie is 
het blad vol te schrijven. Daarvoor blijft zij afhankelijk van de ingezonden kopij.  
In 2019 zal Het Linnaeusklokje weer driemaal verschijnen, nu wel met een evenwichtiger 

verdeling over het jaar: 1 januari, 1 mei, 1 september. 
Bij leden die te kennen hebben gegeven de papieren versie te willen ontvangen, worden ze 
bezorgd door vrijwilligers van de afdeling. Ook bezoekerscentra in ons werkgebied ontvangen 

een papieren exemplaar, voor de leestafel. 
Verder ontvangen de groene “buur ”verenigingen en de andere KNNV-afdelingen van ons 

gewest het Linnaeusklokje digitaal toegestuurd. 
 
4.2.3 Website 

De website speelt in het kader van de interne informatie en de externe promotie een 
belangrijke rol. Dat vraagt een actief beheer. 
Dat komt tot uitdrukking in de volgende acties:  

De internetsite actueel houden en vernieuwen/aanvullen gericht op leden en niet-leden.  
In publicaties van afdelingsactiviteiten alleen het website adres van de afdeling opnemen (op 
de website is alle benodigde informatie te vinden).  



Verslagen van excursies, waaronder werkgroepactiviteiten voor de website (een deelnemer 
vragen een kort verslag te schrijven voor de website), met maximaal twee digitale foto’s als 
illustratie. Bevorderen van de uitwisseling van interessante wetenswaardigheden.  

In e-mail berichten en andere afdelingsuitingen van bestuur en werkgroepcoördinatoren aan 
derden verwijzen naar de afdelingswebsite.  
Het bevorderen van een link naar onze afdelingswebsite op de website van daarvoor in 

aanmerking komende organisaties.  
  

4.2.4 Gastenboek. 
Het gastenboek biedt een forum voor de leden voor het uitwisselen van informatie. Er wordt 
regelmatig gebruik van gemaakt voor het vermelden van belangwekkende waarnemingen en 

nieuwtjes. Ook bewijst het zijn functie als door de weersomstandigheden een excursie niet kan 
doorgaan. Via het gastenboek kunnen leden op een snelle en efficiënte manier op de hoogte 
worden gebracht.  

 
4.2.5 Maandelijkse reminders 
Maandelijks ontvangen de leden met internet een reminder met een overzicht van de 

activiteiten, die voor die maand gepland zijn met de laatste informatie over de activiteiten. Deze 
digitale reminder wordt ook maandelijks toegestuurd aan de groene organisaties in de regio.  
  

4.2.6 Facebook 
Het is de bedoeling om de Facebook-pagina op dezelfde voet voort te zetten. Wel wordt er 
gekeken hoe een groter bereik (meer likes) kan worden verkregen. 

 
 

Aldus vastgesteld op de Algemene ledenvergadering op 23 februari 2019 
 
 
 

 

 
 

 



Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
Afdeling Noordwest Veluwe 
 
Jaarverslag 2018 
 
 
I  ORGANISATIE 
 
Het jaar 2018 was weer een actief jaar voor onze vereniging. Meer dan tachtig activiteiten in een jaar, 
waaronder excursies, lezingen, minicursussen, bijeenkomsten van de fotowerkgroep. Er is gewerkt in de 
natuur, Natura 2000 gebied in onze regio is beschermd tegen opdringende economische of toeristische 
ontwikkelingen. Helaas zijn er voor het eerst in 34 jaar geen padden en kikkers overgezet vanwege 
overlijden en ziekte van leden waardoor er onderbezetting van de werkgroep was. We hebben 
afgelopen jaar weer veel waarnemingen vastgelegd. U kunt het allemaal in dit jaarverslag nalezen bij de 
activiteiten van de diverse werkgroepen. 
 
Activiteiten in 2018   

Excursies:   

planten-wandelingen 4  

vogels (incl. project soortbescherming ) 18  

vlinders ( incl. project soortbescherming) 9  

nieuwjaarswandeling 1  

paddenstoelen 3  

gewestelijke en regio excursie 3  

totaal excursies  38 

cursussen 4  

lezingen en presentaties Nacht van de Nacht 2  

jaarvergadering 1  

bijeenkomsten fotowerkgroep 18  

werkdagen Landschapsbeheer 9  

bestuursvergaderingen en werkgroepen 9  

lokaal en regionaal/gewestelijk overleg 2  

deelname aan landelijke vergaderingen 4  

avond determineren van foto’s 2  

lezingen (incl. avond vakanties KNNV) 2  

lezingen i.s.m. Vogelbeschermingswacht N-Veluwe 1  

totaal  92 

 
Landelijke en regionale ontwikkelingen 
De gewesten “oude stijl” zijn opgeheven. Daarvoor in de plaats zijn gewesten gekomen die de 
provinciegrens aanhouden.  
In onze regio zijn dit jaar de banden met het Natuur en Milieuplatform (NMP) in Ermelo verder 
versterkt. Met de andere natuurorganisaties in de regio, zoals IVN, de Vogelwacht en de Stichting 
Natuur- en Milieubescherming Putten is ook dit jaar weer prettig samengewerkt. Ieder jaar wordt één 
keer gezamenlijk vergaderd en ook was er weer een gezamenlijke excursie, deze keer op 13 juli bij de 
schaapskooi van Ermelo voor het avond- en nachtleven van dieren. Ook hebben we eind oktober weer 
deelgenomen en bijgedragen aan de Nacht van de Nacht in de Schaapskooi van Ermelo.  
 



Leden 
Het aantal leden was dit jaar op de teldatum 1 oktober: 233 leden. Vijf minder dan vorig jaar. 
Er zijn weinig leden onder de 60 jaar. Vergrijzing is een verschijnsel waar veel verenigingen mee te 
maken hebben. Voor het bestuur een reden om er extra aandacht aan te gaan geven.  
Dit jaar zijn we getroffen door het overlijden van John Smal, vele jaren bestuurslid, penningmeester en 
distributeur van het Linnaeusklokje, van Henk Oliedam, actief lid van de paddenwerkgroep en 
cursuscoördinator en van Gert Hendriksen, betrokken en actief lid van de fotowerkgroep. We wensen 
betrokkenen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
 
Bestuur 
Het bestuur heeft 9 keer vergaderd. Tijdens de feestelijke Jaarvergadering kreeg ons lid Annemarie 
Kooistra van de burgemeester van Ermelo een koninklijke onderscheiding. Zij kreeg de versierselen 
opgespeld voor haar jarenlange, belangeloze inzet voor de natuur in onze wijde omgeving. Van veel 
instanties waarvoor zij inventariseert waren mensen aanwezig bij de decorering. 
Op de jaarvergadering is Dick Dooyewaard afgetreden. Dick was jarenlang in het bestuur actief als 
vicevoorzitter en coördinator activiteiten. Deze laatste taak is hij na zijn vertrek uit het bestuur blijven 
uitvoeren. Ook van Dorine Buitenweg als notulist is tijdens de jaarvergadering afscheid genomen. Ati 
Vijge is toegetreden tot het bestuur als (tijdelijk) secretaris. 
Onze afdeling is vertegenwoordigd in de jaarlijkse Vertegenwoordigende Vergadering en de Beleidsraad 
van de Landelijke KNNV en bij de Gewestelijke vergadering. Tevens was er een extra 
Vertegenwoordigende Vergadering over aanpassingen van de landelijke Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement. Een van die aanpassingen is dat er geen “gewesten” meer zijn in de oude vorm, maar dat de 
grenzen van een gewest nu samenvallen met de provinciegrenzen. Dit jaar hebben de eerste 
oriënterende vergaderingen plaatsgevonden van het nieuwe gewest. Komend jaar zal dit allemaal wat 
concreter worden. 
Anne-Marie Fondse heeft de plantenactiviteiten weer opgepakt en er is een cursuscoördinator. 
We zijn overgestapt naar de Triodosbank. 
We zijn actief geworden op Facebook, Harm Werners en Dick Dooijewaard houden de pagina bij. 
We hebben weer meegedaan aan de GroteClubActie en dat heeft ons € 292,- opgebracht. 
De nieuwe Privacyverklaring is op de website geplaatst. 
Wij ondersteunen NMP Ermelo bij het opstarten van de Natuurtuin Ermelo. Onze werkgroep 
Landschapsbeheer heeft een tweetal werkdagen ingezet en Dick Dooijewaard trekt de 
onderhoudsgroep op de vrijdagmorgen. 
 
II  ACTIVITEITEN 
 
De afdeling is er in geslaagd een groot aantal activiteiten te continueren en soms uit te breiden. Dit was 
alleen mogelijk door de enorme inzet van de werkgroepen en de coördinatoren. 
Hieronder een korte samenvatting van hun activiteiten. 
 
Fotografiewerkgroep Camera Natura 
De fotografiewerkgroep kwam het afgelopen jaar 8 x bij elkaar in het zalencentrum de Roef in 
Harderwijk en we gingen 10 x met elkaar op stap om n.a.v. een opdracht of vrij te fotograferen op 
steeds weer ander locaties. 
We hebben dit jaar weer veel onderwerpen behandeld zoals o.a. het thema zwart/wit fotografie, wat 
prachtige foto’s heeft opgeleverd aan de IJssel en voor herhaling vatbaar is. 
Natuurlijk hebben we ook foto’s van elkaar bekeken en besproken, dat was zowel leerzaam als gezellig. 
We hebben Chris Herzog als gast gehad op een vaste bijeenkomst om ons te ondersteunen in het 
bespreken van de foto’s. Als fotograaf was Jaco van Toor onze gast, helaas is hij kort daarna overleden.  
Insecten, paddenstoelen, landschappen alles is voorbij gekomen en voor elk was er wel iets bij. Net als 
het onderwerp macro dat ons steeds blijft boeien. 
Voor het eerst hebben we in Harderwijk een “stadssafari” gemaakt, weer een heel andere manier van 



fotograferen. 
Een bijzonder evenement was onze foto-expositie in het bezoekerscentrum bij “Kasteel Staverden”, het 
was kleinschalig, maar de reacties waren zeer positief. 
Dit jaar mochten we 4 nieuwe leden verwelkomen. Al met al een fijn jaar om op terug te kijken. 
 
Werkgroep landschapsbeheer 
Zoals jullie inmiddels weten zijn wij de enige werkgroep die elk jaar eerst aan het werk gaat en 
gaandeweg onze doelstellingen opschrijven. Zo bereiken wij elk jaar ons doel voor 100% ........ 
In het afgelopen jaar zijn we aan de slag geweest op de Groevenbeekse heide bij Ermelo, een heideveld 
aan de Beekweg in Putten, een prachtig natuurgebied in Deuverden (ongeveer op de grens Putten-
Nijkerk). Deze drie terreinen hebben we zoveel mogelijk van de ongewenste opslag ontdaan waardoor 
het weer een stukje beter als heidegebied tevoorschijn kwam. Op onze laatste werkochtend in maart 
hebben we een 1000-tal !! boompjes geplant op een kaal stukje bosgrond in de buurt van Sonnevanck 
in Harderwijk. En dat het ons niet altijd voor de wind gaat bleek wel aan het einde van de hete droge 
zomer toen geconstateerd moest worden dat alles verdroogd en ten dode opgeschreven was. Helaas, 
de 100% hebben we niet kunnen halen …… 
Na de zomervakantie zijn we desondanks vol goede moed verder gegaan. Eerst een bospad begaanbaar 
gemaakt door het kappen van boompjes en struikgewas in het buurtschap Gerven (Putten). Daarna 
weer een heidegebied in Speuld (Hessenmeer) opgeschoond. Verder zijn we met een grote 
enthousiaste groep, zowel voor als na de zomer, aan de slag geweest in de Natuurtuin in Ermelo-West. 
Ook het Pelser Klompenpad loopt hier doorheen. Deze klus doen we in grote harmonie met 
vertegenwoordigers van het NMP, KNNV, de imkerij en het Klompenpad. Begin november waren we 
hier met ruim 30 v/m bezig achterstallig onderhoud in te halen. Ook deze klus is nog lang niet geklaard. 
Met nog twee werkochtenden te gaan (in Putten en Harderwijk) denken we ook het jaar 2018 met een 
voldaan gevoel af te kunnen sluiten. Met een “papieren” ledenbestand van ongeveer 45 v/m en een 
actieve groep van circa 30 leden wisten we er met een (gemiddelde) groep van ongeveer 20 mensen 
een zinvolle ochtend van te maken voor de natuur, voor de beheerders en voor onszelf! 
 
Cursussen 
Dorine Buitenweg heeft de coördinatie van cursussen op zich genomen. 
Zij heeft in januari al proef kunnen draaien bij de Tuinvogelcursus, onder leiding van Hans Fondse en 
Ronald Vossebeld. De cursus werd afgesloten met een excursie op zaterdag 28 januari. Er hadden zich 
55 cursisten gemeld. 
 
Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep 2018 
Behalve veel overleg via onder andere e-mail werden tijdens de in 2018 gehouden bijeenkomsten van 
de werkgroepleden op 9 april en op 8 november weer tal van onderwerpen besproken. Ingediende 
zienswijzen en bezwaarschriften werden in afschrift toegezonden aan de besturen van de beide 
verenigingen. In de afleveringen van de verenigingsperiodieken hielden we de leden van de 
ontwikkelingen in onze regio en door de werkgroep bereikte resultaten uitvoerig op de hoogte.  
Ook in 2018 vroeg een aantal onderwerpen voortdurende aandacht. Het ging hier onder andere om de 
uitbreiding hotel Van der Valk, uitbreiding activiteiten Bouw- en Infrapark, naleving van het 
kitesurfverbod op de Veluwerandmeren en de ontwikkelingen dassenproblematiek Drielanden. Wat dit 
laatste onderwerp betreft werd op 15 mei een bezwaarschrift ingediend in verband met het uitblijven 
van door de gemeente Harderwijk te treffen snelheidsbeperkende voorzieningen op de Zeeweg ter 
hoogte van de aanwezige dassenburcht. Deze problematiek speelt al vele jaren. 
 
Onder andere de hiernavolgende onderwerpen werden in 2018 afgerond: beheerplannen Natura 2000-
gebieden Veluwe en Veluwerandmeren, nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied, windmolenpark 
Hattemerbroek en reclameobjecten in het weilandengebied van Nunspeet. Een aantal aangevoerde 
punten in zienswijzen werd overgenomen zodat beroepen achterwege konden blijven.  



Deelgenomen werd aan de gebiedspartnerbijeenkomsten “Bloemrijk Bloemkampen” van 
Natuurmonumenten. Op uitnodiging van de gemeente Ermelo werden gesprekken gevoerd over de 
recreatieontwikkelingen Strand Horst. Daarnaast was er een gesprek over de voorgenomen aanleg van 
een fietspad langs onder ander het dassengebied aan de Zeeweg. Overeenkomstig de toezegging in 
december 2017 door de directie van DroomPark Bad Hoophuizen werden de pieren op het terrein van 
een duidelijk verbodsbord kitesurfen voorzien. Tenslotte werd een afspraak gemaakt over een jaarlijks 
voortgangsgesprek betreffende de in het convenant van december 2011 opgenomen 100 
broedplaatsvoorzieningen voor gier- en huiszwaluwen in het Waterfront Harderwijk. 
Het jaar 2018 overziend kan de werkgroep tevreden zijn over de bereikte 
natuurbeschermingsresultaten. 
 
Het verslagjaar 2018 liep zeer verrassend ten einde met de uitreiking van de internationale “Birdlife 
Nature’s Hero” Award door een vertegenwoordiger van Vogelbescherming Nederland tijdens de 
gezamenlijke lezingenavond van onze beide verenigingen op 21 november 2018. De motivatie voor 
deze eerste toekenning in Nederland waren onder andere het bijzonder effectieve en succesvolle 

samenwerkingsverband van meer dan 26 jaar, de heel sterke 
juridische en ecologische kennis en de vasthoudendheid van de 
werkgroep. Gevolg van deze toekenning was de landelijke 
publiciteit door de landelijke KNNV, Vogelbescherming 
Nederland en Vroege Vogels. Zo werd tijdens de uitzending van 
30 december 2018 op radio 1 een langs het Wolderwijd 
opgenomen interview uitgezonden en werd in de landelijke 
nieuwsbrief van Vroege Vogels uitvoerig aandacht aan de 
werkgroep en onze verenigingen geschonken. Het hoeft geen 
betoog dat de werkgroep zich met deze aandacht natuurlijk 
erkend en gevleid voelde. Hetzelfde gold voor complimenten 
vanuit onze verenigingen naar aanleiding van de uitzending.  

 
Paddenwerkgroep: Amfibieën overzet  
Er is in 2018 geen paddenoverzetactie gehouden ivm een ernstig tekort aan vrijwilligers.  
 
Plantenactiviteiten 
In 2018 was er tijdelijk geen coördinator plantenactiviteiten. Maar er zijn wel een aantal excursies 
gehouden, meestal met externe excursieleiders. Zo was er op 30 mei een dagexcursie met 6 
deelnemers door het Renkums beekdal onder leiding van een lid van KNNV Wageningen. Naast veel 
bijzondere planten ook een groot aantal libellen en vlinders gezien. Op 27 juni een planten- en insecten 
excursie met 8 deelnemers naar het nieuwe natuurgebied Korte Broek bij Vaassen onder leiding van 
ons ex-lid Lucie Wessels als plantenkenner en Menno Boomsluiter als veelkenner.  
Ook brachten we op 4 juli met 7 deelnemers een bezoek aan de wilde plantentuin van Nico van de 
Kraats en op 7 juli met 18 deelnemers aan de Leemputten bij Staverden met deskundige begeleiding 
van Harry Wouda. 
Tot slot werd op 22 augustus deelgenomen aan een excursie van IVN Nijkerk naar Heihoef bij Putten. 
 
Paddenstoelenactiviteiten 
In februari en maart zijn 2 fotodetermineeravonden gehouden in het Pakhuis. Leden en niet-leden 
konden hun foto’s van paddenstoelen laten zien en kregen in veel gevallen de juiste naam te horen. 
Er was veel belangstelling voor deze avonden. 
Alle drie de geplande excursies gingen door en zijn geleid door Annemarie Kooistra. Er waren 22 
deelnemers voor de eerste excursie op 29 september die in het Leuvenums bos (het Koopmansbos aan 
Poolseweg) werd gehouden. Na een lange droge zomerperiode werden er toch al weer veel gevonden. 
We hadden prachtig weer en vonden 50 soorten paddenstoelen. O.a. melkzwammen, russula’s, boleten 
en een prachtige bloedende biefstukzwam. 



Op zaterdag 13 oktober waren er 15 deelnemers. Dit keer in het Speulder- en Sprielderbos bij 
Houtdorp. We vonden 52 soorten, waaronder veel exemplaren van de bekende Vliegenzwam. 
De derde excursie was op zaterdag 3 november in het Zandenbos in Nunspeet op de locatie waar 
vroeger het Ronde huis heeft gestaan. Voor deze excursie kwamen maar liefst 33 deelnemers naar de 
excursie, waaronder enkele kleine kinderen. Dit was mede te danken aan de goede publiciteit van onze 
Pr-man Jan Willem Jonker. Er werden 46 soorten gevonden, waaronder leuke soorten als gekraagde 
aardster, oorlepelzwam en koningsmantel.  
Veel deelnemers reageerden enthousiast op de verscheidenheid aan paddenstoelen en de deskundige 
leiding. Deze excursies leverden ook enkele nieuwe leden op. 
 
Vlinderwerkgroep 
De extreem lange droogteperiode en aanhoudend hoge temperaturen hadden ook hun weerslag op het 
activiteitenprogramma van de Vlinderwerkgroep. Bij tijd en wijle vlogen er nauwelijks vlinders. 
Vanwege ongunstige omstandigheden hebben we twee geplande excursies moeten afgelasten: 28 juli 
Vossenbroek bij Emst en 18 augustus omgeving Garderen. We zetten ze graag komend seizoen opnieuw 
op de kalender.  
Verder werd een aantal doelsoorten niet waargenomen. De lentevuurspin liet zich niet zien tijdens de 
excursie op 19 mei naar het Kootwijksche Veld bij Stroe. Toch geslaagd door waarneming van onder 
andere een aantal smaragdgroene zomervlinders en rupsen van de bruine metaalvlinder. Een week 
later (27 mei) geen bruine vuurvlinders in het gebied de Strokel bij Harderwijk en op 4 augustus zagen 
we die evenmin op de Stakenberg. In verband hiermee wordt voorgesteld het zoekproject ‘bruine 
vuurvlinder’ met een jaar te verlengen. Een hele dag Weerribben op 15 juli leverde geen grote 
vuurvlinder of zilveren maan op.  
Wel oogstten we succes met de minicursussen tuinvlinders en rupsen. De inventarisatie tijdens de 
Nationale Nachtvlindernacht op 22 juni in Natuurtuin de Zandkamp bij Ermelo leverde geen 
spectaculaire soorten op. Op 17 februari telden we in Nunspeet bij de start van het 
activiteitenprogramma 27 eitjes van de sleedoornpage. 
 
Vogelactiviteiten  
Dit jaar is begonnen met twee cursusavonden tuinvogels (Pakhuis) en excursie tuinvogels (o.a. Veldwijk 
en `s Heeren Loo) met 55 deelnemers. 
Aandacht is dit jaar besteed aan het voorkomen van Veldleeuwerik en Boomleeuwerik op boerenland 
(Pelserpad tussen Horst en Telgt) en op heidegebied (Cyriasische Veld en Groevenbeekse Heide). De 
heidegebieden zijn van maart t/m juni totaal tien maal bezocht. 
In samenwerking met Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe was er de lezing “Bedreigde vogels” en 
“Natuur om de hoek” door Hans Peeters op 21 november. 
De vogelexcursies waren hoofdzakelijk in onze regio: Oldenaller, Eempolder, Huinen (Klapekster, Paul 
v.d. Poel), Pelserpad, Delta Schuitenbeek + Arkemheenpolder, Harderbroek + Kievitslanden, 
Veluwemeerkust (Hoophuizen + Polsmaten) en Oostvaardersplassen (of Oostvaardersveld). 
De gezamenlijke excursie met de Vogelbeschermingswacht was dit jaar naar de Wieden. 
 
Werkgroep Natuurgegevens 
In 2018 zijn de rapporten samengesteld van de inventarisaties van Veldwijk en 's Heeren Loo die zijn 
uitgevoerd in de periode april 2016 tot 1 november 2017. Het resultaat is een tweetal uitgebreide 
inventarisatierapporten met overzichten van alle planten en dieren die zijn aangetroffen in de jaren 
2016-2017. Voor beide instellingen is een apart verslag gemaakt. 
Voor deze rapporten kon gebruik gemaakt worden van alle waarnemingen die in die 2 jaar zijn 
ingevoerd op www.waarneming.nl op basis van excursies en individuele bezoeken. Ook is gebruik 
gemaakt van externe bronnen voor o.a. het opstellen van beleidsaanbevelingen m.b.t. 
broedgelegenheid voor gierzwaluwen en vleermuizen, leefgebied voor zoogdieren, natuurinclusief 
bouwen en maaibeheer.  

http://www.waarneming.nl/


Donderdag 8 november zijn in het Heerenhuus op ‘s Heeren Loo de natuurhistorische rapportages van 
Veldwijk en ‘s Heeren Loo gepresenteerd. In aanwezigheid van ongeveer 20 mensen gaf Peter Pfaff een 
presentatie van de rapporten met veel beheersadviezen en Lex Groenewold liet films en foto’s zien van 
zoogdieren, waaronder Das, Vos en een zestal soorten vleermuizen. Volkert Bakker kon de rapporten 
overhandigen aan Rianne van Eijk, regiodirecteur van ‘s Heeren Loo en Alex Polinder, toezichthouder 
van GGZ/Veldwijk. Beiden bedankten de KNNV-leden voor hun inzet en lieten weten blij te zijn met 
deze inventarisaties van de natuur en de aanbevelingen mee te nemen in hun beleid. Beide rapporten 
zijn te vinden op de KNNV-website. 
In 2018 is op basis van aanbevelingen van de werkgroep een start gemaakt met enkele soortgebonden 
inventarisaties. De vogelwerkgroep heeft zich gericht op weidevogels, met extra aandacht voor het 
voorkomen van de Veldleeuwerik in het agrarisch gebied van Horst en Telgt. De vlinderwerkgroep heeft 
zich gericht op het voorkomen van de Bruine vuurvlinder. Deze projecten zullen in 2019 voortgezet 
worden. In de verslagen van deze werkgroepen is dit terug te vinden. 
 
III  PROMOTIE EN COMMUNICATIE 
 
Promotie 
In 2018 werd op aanvraag van de coördinatoren persberichten verzonden in verband met diverse 
activiteiten en excursies van de KNNV afdeling Noordwest Veluwe.  
De minicursus Tuinvogelherkenning in januari leverde zoveel aanmeldingen op dat de cursus op twee 
avonden werd gegeven met aansluitend op zaterdag 27 januari diverse groepen die erop uittrokken om 
vogels in de natuur te spotten. 
Ook de lezing over vlinders in februari 2018 in het Pakhuis door Marian Schut trok veel belangstelling.  
De lezingen over KNNV vakantiereizen in Kroatië en Spanje, respectievelijk door Peter Pfaff en Volkert 
Bakker op 13 maart jl. trokken ook behoorlijke belangstelling. 
En dan waren er nog een paar avonden paddenstoelen herkenning aan de hand van foto´s. Op een 
avond kwam er nog ondersteuning van Jos Jager uit Zeewolde. Ook hier was behoorlijk wat 
belangstelling.  
Op 3 november was er een paddenstoelenexcursie in het Zandenbos bij het Ronde Huis in Nunspeet. 
Hier was een overweldigende opkomst. Kennelijk voorziet dit in een behoefte. 
De moeite die het kost om de publicaties te verzorgen terwijl ze lang niet altijd worden gepubliceerd 
levert toch regelmatig buitengewoon goede opkomst en leuke reacties op.  
Bij alle correspondentie naar externe contacten m.b.t. de KNNV wordt het KNNV logo, alsmede de link 
naar de website van de KNNV afdeling Noordwest Veluwe en de link naar ons Facebook meegezonden. 
Bij plaatsing van berichten op de websites van sommige nieuwsbulletin worden die ook geplaatst.  
 
Communicatie 
Het verenigingsblad, het Linnaeusklokje, is ook dit jaar weer drie keer uitgekomen, zowel op papier als 
digitaal, geheel in kleurenprint. In de digitale versie kan direct worden doorgelinkt naar interessante 
webpagina’s. De leden kunnen zelf kiezen aan welke vorm ze de voorkeur geven. Daarnaast ontvangen 
de leden met internet maandelijks de reminder met een overzicht van de activiteiten voor die maand. 
In bijzondere gevallen wordt ook tussendoor van de mail gebruik gemaakt om de leden te wijzen op 
belangwekkende nieuwtjes. 
 
Website 
Er is een goede wisselwerking tussen de website en het afdelingsblad. Eens per 4 maanden worden de 
activiteiten in het Linnaeusklokje opgenomen met alle informatie daarbij. Die teksten vormen ook de 
basis voor de website. De website wordt erg druk bezocht, wat een leuke opsteker is voor de 
webbeheerder en de vereniging.  
Ook het Gastenboek op de website wordt veelvuldig gebruikt. Niet alleen om interessante 
waarnemingen met elkaar te delen, maar ook om last minute informatie over de activiteiten door te 
geven. In de praktijk neemt het aantal papieren bladen langzaam maar zeker af.  



 
Facebook 
Vanaf januari 2018 heeft onze afdeling een eigen Facebook-pagina!  
Het was de bedoeling om minstens twee keer per week een nieuw bericht te plaatsen.  
Dat is - buiten de vakantieperiode - grotendeels gelukt. We plaatsten: aankondigingen of korte 
impressies van KNNV-activiteiten die ook voor niet-leden interessant zijn en mooie of bijzondere 
waarnemingen met foto’s en commentaar. En we deelden nieuws van andere organisaties, met name 
van de pas gestarte Natuurtuin in Ermelo. Berichten gingen over vlinders, vogels, paddenstoelen en 
diverse kleine diertjes. 
Naar schatting in 2018: bijna 90 berichten; 77 volgers; likes op bijna elk bericht en een aantal berichten 
die door anderen gedeeld werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

    



Koninklijke  Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
 
Afdeling Noordwest Veluwe 
 
VerliesWinst rekening 2018 
   
REKNR  NAAM REKENING     DEBET             KREDIT  
4000 Bestuurskosten     €   50,95                    
4001 Kosten jaarvergadering    € 330,17                    
4002 Vergaderkosten     €   90,30                    
4004 Voorziening Lustrum    € 100,00                    
4009 Bankkosten     € 245,63                    
4010 Klokje      € 529,77                    
4020 Werkgroep fotografie    € 343,85                    
4021 Werkgroep Vlinders    €   55,80                    
4022 Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep €   26,65                    
4024 Werkgroep Paddenstoelen   €   58,00                    
4025 Werkgroep Vogelactiviteiten   €   31,93                    
4026 Werkgroep Landschapsbeheer   € 303,34                    
4050 Natuurtuin de Zandkamp   € 618,32                    
4098 Promotie     € 312,36                    
5006 Tuinvlinder cursus       €     5,00  
5007 Tuinvogel cursus    €   40,29                    
5008 Vlinder cursus     €   20,00                    
5009 Rupsencursus        €   95,00  
5010 WLB projecten        € 580,00  
5020 Lezingen     €   89,80                    
5030 Excursies        €   34,02  
8998 Bijdrage Oranje Fonds       € 636,00  
8999 Grote Club Actie       € 291,90  
9000 Contributies        €        6.128,50  
9001 Bijdrage aan KNNV landelijk   €        4.369,00                    
9002 Contributies  te verrekenen   €     1,50                    
9003 Contributies retour    €   45,25                    
9004 Contributies voorgaande jaren   €     2,25                    
9005 Giften         € 189,00  
9006 Abonnementen Klokje       €   20,00  
9007 Advertenties Klokje    €   20,00                    
9098 Resultaat vorig boekjaar      €   56,00  
     Resultaat:     € 350,26         (Winst)      
     Totalen:     €        8.035,42  €        8.035,42  
    
 
 
Toelichting 
Ook in 2018 zijn er weer veel activiteiten geweest.                                                                                               
Als we de agenda 2018 naast de V&W rekening leggen dan blijkt dat ook dit jaar wij een Vereniging zijn 
die veel doet en nauwelijks aanspraak maken op de Algemene Middelen. Dat er dit jaar een voordelig 
resultaat is, vindt zijn oorzaak mede in de opbrengst van de “Mijn Grote Club”actie en de bijdrage van 
“Het Oranje Fonds”. Doordat het Oranje Fonds bereid was de bestemming van haar donaties aan te 
passen konden wij deze gelden gedeeltelijk vrijmaken en besteden aan de Natuurtuin de Zandkamp. 



Koninklijke  Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
 
Afdeling Noordwest Veluwe 
 
Balans 2018 
   
REKNR NAAM REKENING                DEBET             KREDIT  
100 Eigen Vermogen      €        9.967,70  
140 Lustrum fonds reservering     € 300,00  
151 Oranje Fonds                                                                 
160 Fonds Ermelo       €        3.850,00  
200 Inventaris    €     6,00                    
1000 Kas     €   74,39                    
1009 TRIO Rendement   €      13.464,25                    
1010 ING  64INGB0005454051                                                        
1011 Triodos Bank    € 404,47                    
1012 ING Zakelijke Spaarrekening                                                  
1013 ING  Kwart.                                                                  
1100 Vooruitbetaald    €   72,00                    
1101 Vooruit ontvangen      € 168,00  
1103 R Crt Editoo    € 372,45                    
1105 R Crt Pakhuis    € 180,00                    
1107 Rek. Crt. Grote Club Actie  €   62,40                    
1201 Dub. Debiteuren                                                              
     Resultaat:     (Winst)  € 350,26  
     Totalen:    €      14.635,96  €      14.635,96  
    
  
   
 
Toelichting 
Onze balans ziet er in alle opzichten gezond uit.  
Ons vermogen is gelijk gebleven. 
We verwachten in 2019 het ”Fonds Ermelo“ een bestemming te kunnen geven. 
De overgang van de ING- bank naar de Triodos Bank is geruisloos verlopen. 

 

 
 


