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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:  
Vacant 
E: secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl  
 
Penningmeester:  
Vacant 
E: penningmeester@noordwestveluwe.knnv.nl 
 
Bestuurslid: 
Ati Vijge-Spijkman T: 0341-560901 
E: awvijge@kpnmail.nl 
 
Bestuurslid: 
Gerhard Weigand T: 0341-553229 
E: gerhard@weigand.nl 
 
 
 

Contributie per 1 januari 2022 

leden     € 33,25 per jaar            
huisgenoot-leden   € 17,00 per jaar        
jeugdleden (t/m 25 jaar) € 20,50 per jaar 
  
Banknummer NL37 TRIO 0338 9474 42 ten name van KNNV, afd. Noordwest-Veluwe 
 
 
 
 

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 
 

Jaarverslag 2022 
 
 

1. Organisatie  

Evenals in 2021 stond ook het jaar 2022 nog veel in het teken van de Coronamaatregelen. Op 
de momenten dat dit mogelijk was hebben er activiteiten plaatsgevonden. Het bestuur heeft  
regelmatig onderzocht of het toch Coronaproof mogelijk was een activiteit aan te bieden. Er 
waren gelukkig diverse lezingen en wandelingen die wel doorgang vonden.  
 

1.1 Leden 

Eind december 2022 was het aantal leden 218. Dit is 3 meer dan het aantal leden van 2021.  
In 2022 is 1 lid overleden.  
Tijdens de jaarvergadering is Betty Dekker wegens uitzonderlijke verdiensten benoemd tot 
erelid van onze afdeling. 
 

1.2 Bestuur 

Het bestuur bestond in 2022 uit: 
Voorzitter, en waarnemend penningmeester: Volkert Bakker, 
Waarnemend secretaris: Gerhard Weigand. 
Algemeen bestuurslid: Ati Vijge  
 
Het bestuur heeft in 2022 tien keer vergaderd.  
Onderwerpen die op de agenda stonden waren o.a. 
(Bestuurs)vacatures, natuurcursus, natuurbescherming, coronamaatregelen. 
Sommige onderwerpen waarover is vergaderd zijn afgesloten in 2022, andere zullen in 2023  
onder de aandacht blijven. 
 
Verder waren er nog de volgende vergaderingen: 
2x coördinatorenvergadering  
1x afdelingsjaarvergadering  
1x landelijke vertegenwoordigende vergadering  
2x landelijke beleidsraad  
Ook dit jaar was er geen vergadering met onze Groene buren. 
 
Het was niet goed mogelijk om alle drie de door het bestuur in het jaarplan opgenomen 
actiepunten uit te voeren. Deze zullen in het jaarplan van 2023 terugkomen. 

• Inspelen op actuele onderwerpen 

• Organiseren van aangeklede excursies met bijv. erwtensoep 

• Zorgen dat er bij alle activiteiten informatie over lidmaatschap aanwezig is 
Wat gelukkig wel kon doorgaan: 

• Lezing over kleine zoogdieren  

• Wandeling Salamandergat en koppelsprengen bij Ugchelen  

• Fète de la Nature 

• Week van de veldbiologie 

• Excursie over varens 

• De voucher van IVN Nijkerk, een cadeau voor ons 50-jarig bestaan, is gebruikt voor de 
wandeling naar Slichtenhorst op 15 oktober. 
 



2 Activiteiten 

Het jaarverslag van de activiteiten ziet er ook dit jaar anders uit dan in de voorgaande jaren. Er 
waren heel wat activiteiten en excursies gepland, maar vooral in de beginperiode moesten 
activiteiten vanwege Coronamaatregelen afgelast of verplaatst worden. 
 

2.1 Fotografiewerkgroep 

Gelukkig konden we na een paar maanden weer live als werkgroep functioneren. Aanvankelijk 
waren de bijeenkomsten in het Pakhuis, later in de Witte Heide gehouden. Sinds eind 
november zijn we verhuisd naar De Vleugel (naast de Westerkerk). Vanaf nu is deze locatie 
dan ook de nieuwe vaste locatie voor de avondbijeenkomsten. De geplande kalender en de 
fotowedstrijd zijn helaas niet van de grond gekomen. Er zijn slechts een paar foto’s ingestuurd 
maar dit is mogelijk veroorzaakt door zeer beperkte aandacht voor de wedstrijd.  
Er zijn 7 bijeenkomsten geweest, o.a. over polarisatiefilters gebruiken, high key fotografie , 
landschapsfotografie en macro/paddenstoelen . De excursies zijn vnl. in de omgeving geweest, 
maar mooie locaties hebben we zeker bezocht zoals o.a. het Ronde Huis Nunspeet en 
Landgoederen Groevenbeek, Staverden en Oldenaller. En is veel gefotografeerd, bij elkaar op t 
scherm meegekeken en tips gegeven. Met name de excursie op de Ermelose hei was een 
oogopener: het lijkt ’s ochtends niet zo mooi weer te worden, er worden zware buien voorspeld 
en juist dan moet je naar buiten om te gaan fotograferen. Zware buien zijn namelijk altijd een 
indicatie voor grote indrukwekkende wolkenpartijen. En die waren er die ochtend zeker! 
 In de loop van 2022 kwam het verzoek om de coördinatie van de werkgroep te vervangen. 
Ronald Vossebelt gaat vanaf 1 februari 2023 in Spanje wonen , Flory Eibrink heeft te kennen 
gegeven alleen mee te doen met het opstellen van het jaarplan maar verder geen actieve rol te 
willen, Margo Beukers is door lange reizen niet meer in de gelegenheid, Hans Stam is 
aangebleven maar wil dit liever niet alleen doen. De nieuwe werkgroep bestaat uit Hans Stam, 
Wilma Stoof en tijdelijk Peter Langhorst (hij heeft het plan helpen ontwikkelen). Versterking 
voor de werkgroep is wel gewenst. Misschien zijn er nog KNNV-leden die geen lid zijn van 
deze werkgroep Camera Natura maar nu wel een kans zien om actief mee te doen aan deze 
gezellige werkgroep en dan de werkgroep commissie.  
 

2.2 Landschapsbeheer 

In het afgelopen jaar 2022 zijn we tot nu toe 8 maal bij elkaar geweest op onze reguliere 
werkochtenden. De laatste keer voor 2022 staat nog in onze agenda voor 17 december om 
voor de derde keer dit jaar de rij knotwilgen aan de Tintelersteeg in Putten een kopje kleiner te 
maken in samenwerking met een professionele kettingzager. Daarnaast zijn we geweest in 
Speuld, op het Beekhuizerzand in Harderwijk, Gerven en Hell in Putten, de Natuurtuin en bij De 
Muzenhof (bij kazerneterrein) in Ermelo om brandhout te kappen voor de pottenbakkersoven.  
Bijzonder was onze samenwerking met vrijwilligers die opgetrommeld waren door combinatie 
van PE en CU voor de nationale natuurwerkdag op het Speulderveld in Garderen (nog net 
Ermelo’s grondgebied). Daarbij werd een uitstekende catering verzorgd door PE/CU. Met een 
grote groep van totaal ongeveer 30 m/v werkt dat erg stimulerend, zeker bij dat prachtige weer 
die dag. En wij waren prima in staat om iedereen van het juiste gereedschap te voorzien. Een 
evenement dat wat ons betreft om herhaling vraagt. 
Helaas is onze groep inmiddels, met een gemiddelde van 15 mensen wel kleiner geworden. Af 
en toe komt er iemand bij maar de vergrijzing gaat helaas een grotere rol spelen. Daarom 
hebben we erg veel bewondering voor onze oude knarren (met veel eerbied gezegd) die nog 
steeds met veel plezier hun kloffie aantrekken, weer en wind trotseren en met veel plezier aan 
de slag gaan. Neem je petje maar even af! 
 

2.3 Cursussen 

Er is dit jaar 1 cursus georganiseerd genaamd ‘Plantensystematiek’, door Nico de Jong. In 
twee avonden in november zijn alle afdelingen van het plantenrijk, aan de hand van een 
PowerPoint-presentatie, behandeld met de focus op de vergelijking van de generatiewisseling 
tussen sporofyt en gametofyt in de verschillende plantengroepen. 



 

2.4 Natuurbescherming  

Er zijn dit jaar een paar activiteiten geweest, die ‘toevallig’ voorbijkwamen en waarbij 
individuele leden voor de input hebben gezorgd. Dat betrof een bijdrage aan de Natuur en 
Groenvisie, die inmiddels in de Commissie Ruimte van de Gemeente Harderwijk aan de orde is 
geweest en een bezwaar tegen de vergunningaanvraag op de Grote Bunte in Nunspeet.  
Bovendien worden we door één van onze leden voortdurend op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen in ons gebied. 
 

2.5 Paddenwerkgroep 

De amfibieën afzetting was gepland op donderdag 17 februari, maar de stormen Dudley en wat 
later Eunice maakten het bevestigen van het gaas onmogelijk. We beperkten ons die 
donderdag tot het plaatsen van de paaltjes en het ingraven van de emmers. Pas op dinsdag 22 
februari hebben we het gaas vastgeniet. In de tussentijd hebben we vast wel wat amfibieën 
gemist. Aan het eind van de geplande overzet periode hebben we de actie nog met een week 
verlengd.  
De aantallen overgezette dieren zijn: Bruine kikkers: 33. Gewone padden: 210. Kleine 
watersalamanders: 11. 
Het aantal kikkers is ver onder het gemiddelde aantal van de voorgaande jaren. In de vijver 
werd ook weinig kikkerdril waargenomen. 
 

2.6 Plantenactiviteiten 

Gedurende het kalenderjaar werden door Anne-Marie Fondse zeven excursies gericht op 
planten georganiseerd. Hiervan zijn er 2 niet doorgegaan.  
Daarnaast waren er twee lezingen, die interessant waren. Door Peter Pfaff werden drie 
inventarisaties in het Kootwijkerveld voor Floron georganiseerd die alle drie zijn doorgegaan. 
Als extra werden 3 fietsexcursie in de omgeving aangeboden, waarvan er één niet is 
doorgegaan. 
 

2.7 Paddenstoelenactiviteiten 

Beide geplande excursies konden doorgaan. Bij de eerste excursie naar het Speulderbos op 8 
oktober waren er een paar parkeerproblemen. Enkele auto’s moesten uitwijken naar een 
andere parkeerplek. Het bleek dat er nog een excursie was die op dezelfde plaats en tijd 
vertrok. Er waren heel veel aanmeldingen voor deze excursie. Enkele personen die zich te laat 
hadden aangemeld werden afgezegd omdat er al meer dan 20 deelnemers waren. 
De tweede excursie naar het Koopmansbos bij Leuvenum op 5 november had minder 
deelnemers. Twee stonden bij de opstapplaats in Harderwijk te wachten en werden door Dick 
telefonisch naar onze locatie begeleid. Tijdens beide excursies werden leuke soorten 
gevonden. 
 
Inventarisatie van de Natuurbegraafplaats Elspeet. 
De geplande voorjaarsexcursie is door de enorme droogte uitgesteld omdat er vrijwel geen 
paddenstoelen te zien waren. In juni werd daarom de laatste inventarisatieronde gehouden. 
Daarbij werden nog verschillende nieuwe soorten gezien. Daarna hebben Annemarie Kooistra, 
Jan Willem Jonker en Dick Dooyewaard elk delen van het verslag geschreven en heeft Dick de 
eindredactie verzorgd. Het verslag is eind september afgerond en aangeboden aan de 
directeur van de begraafplaats en op de website geplaatst. 
 

2.8 Vlinderwerkgroep 

Vanuit de vlinderwerkgroep zijn er in 2022 minder activiteiten ontplooid dan dat we de 
afgelopen jaren gewend waren. Eén van de oorzaken was dat bij aanvang van het nieuwe jaar 
er nog wat onduidelijkheid was over wie de coördinatie op zich zou nemen. Gelukkig is dat 
allemaal goed gekomen. Gevolg was echter dat er in 2022 slechts een beperkt aantal 



vlinderexcursies zijn georganiseerd. Op 30 juni gingen we met groot succes op zoek naar de 
Bosparelmoervlinder nabij Gortel (Kroondomein). Op 6 augustus hadden we minder succes bij 
onze zoektocht naar het Spiegeldikkopje in de Grote Peel (niet gevonden) en het 
Pimpernelblauwtje in de Moerputten bij ‘s-Hertogenbosch (op de valreep nog 1 exemplaar zien 
vliegen). Het is fijn te constateren dat er ook zonder officiële organisatie vanuit de 
vlinderwerkgroep, er in 2022 gelukkig toch nog de nodige aandacht aan insecten werd besteed. 
Zo werd er Op de Dag van de Hei (21 mei), in de Wieden (18 juni) en in de Leemputten (30 juli) 
ook ijverig naar insecten gezocht en ook de nachtvlinderinventarisatie tijdens Fète de la Nature 
bleek weer een succes (2 september). 
 

2.9 Vogelactiviteiten 

Dit jaar totaal tien vogelexcursies gepland waarvan twee zijn vervallen: 

• Excursie Fortmond en IJsseluiterwaarden op 13 augustus i.v.m. hitte en droogte 

• Excursie kustgebied Hierden e.o. 26 november i.v.m. hulp bij verhuizing  
Doorgegaan zijn de volgende excursies:  
Excursie Marker Wadden samen met VBW N Veluwe in het kader van jubileum VBW 
Excursie Oostvaarders- en Lepelaarsplassen (januari) 
Excursie De Wieden (juni) 
Tweemaal een excursie Reevediep in april en oktober 
Excursie Biesbosch (april), Rondje Veluwemeer (fietstocht Delta Schuitenbeek en Zuidelijk 
Flevoland, mei) en excursie Harderbroek, Kievitslanden (december) 
 

2.10 Werkgroep Natuurgegevens 

Dag van de hei -een inventarisatiedag op de Ermelosche hei 21 mei 2022. Aan deze dag 
deden 22 personen mee. 18 leden en 4 gasten. 
De vroege vogelexcursie met 7 deelnemers scoorde 35 soorten met o.a. Bonte en Grauwe 
vliegenvanger en 2 Fluiters. De Koekoek riep geregeld, de veldleeuwerik was goed 
vertegenwoordigd. 
De plantenexcursie leverde 58 soorten op, waaronder de zeldzame Grondster. Tegelijk werd 
een groot aantal rupsen en andere insecten waargenomen. 
Tijdens de reptielenexcursie zagen we 2 Adders en 3 Gladde slangen, heel bijzonder voor deze 
zeldzame slang. Daarnaast 2 Hazelwormen en minstens 25 Zandhagedissen. 
Op de insectenexcursie kwamen weinig vliegende insecten af, maar dit werd goedgemaakt 
door een groot aantal rupsen. O.a. de Zwarte herfstspanner en de Kromzitter. En veel kevers, 
waaronder de Gouden tor en tientallen Meikevers en de zeldzame Nevelvlekboktor. 
De avondexcursie bracht 2 soorten vleermuizen, de Rosse vleermuis en een aantal Gewone 
dwergvleermuizen. Enkele Nachtzwaluwen lieten zich duidelijk horen en zien. Lex wist een 
mooie opname te maken van de Nachtzwaluw met een warmtebeeldcamera. 
Aansluitend konden we nachtvlinders kijken bij het scherm van Willem Oosterhof en zijn 
familie. Vanwege de lage temperatuur waren de verwachtingen niet hoog. Toch kwamen 17 
soorten op het licht af die we van dichtbij konden bewonderen en fotograferen, waaronder het 
Klein avondrood en 4 Meriansborstels. Enkele zeldzame soorten lieten zich pas na 24.00 uur 
zien, o.a. de Brede w-uil 
 

2.11 Natuurtuin Ermelo 

In 2022 zijn 4 KNNV leden actief betrokken bij de natuurtuin Ermelo naast de NMP 
(bestuurs)leden die ook lid van de KNNV zijn. Veel werkzaamheden zijn gericht op het 
verwijderen van planten die niet gewenst zijn. Niet alleen de door ons gewenste wilde planten 
doen het goed, ook de stikstofminners, zoals de braam en kweek(gras) groeien weelderig.  
In de droge zomerperiode is dankzij de zwengelpomp een aantal kwetsbare stuiken en planten 
regelmatig van extra water voorzien. O.a. de van Groei & Bloei gekregen Walnoot en 
klimstruiken zoals Kamperfoelie en Bosrank. Met behulp van de waterpomp de folievijver een 
aantal keren bijgevuld. Alle nestkasten zijn gecontroleerd en zonodig hersteld. 



In de folievijver was ook een probleem. Lisdodden waren daar geplant, maar de wortels 
daarvan kunnen dwars door het folie groeien. Met veel moeite hebben we de lisdodden 
verwijderd.  
De bijna met riet en lisdodden dichtgegroeide bosvijver is voor een groot deel leeg gemaaid 
door een bedrijf. Het materiaal is door 8 vrijwilligers afgevoerd. Helaas is de bosvijver daarna 
helemaal droog gevallen. 
Begin september werd het Fête de la Nature gevierd, in samenwerking met NMP en 
Bijenhouders. Als onderdeel konden nachtvlinders bekeken worden dankzij de komst van Ruud 
en Betty van Middelkoop uit Cockengen met hun scherm  en deskundigheid. Naast de 
nachtvlinders werden ook nog veel wantsen en 32 soorten kleine kevers op naam gebracht. 
Open avonden voor publiek gingen niet door vanwege slecht weer. Er zijn regelmatig 
kinderactiviteiten georganiseerd rond het Kabouterpad. 
In november heeft de werkgroep Landschapsbeheer met 18 mens sterk veel werk  verzet.  
De tuin en de vrijwilligers zijn vanaf 26 november in winterrust tot ongeveer half februari 2023. 
 

2.12 Wandelen met oog voor de natuur 

In april hebben wij met de voorzitter overlegd om wandelingen te houden. Na beraad hebben 
we dat steeds gehouden op de 2de woensdag van de maand. 
Vanaf mei zijn er 8 wandelingen georganiseerd waarvan er één niet doorging. 
Het startpunt was steeds verschillend, waardoor we een mooi beeld krijgen van onze 
leefomgeving. 
Tijdens het wandelen leren we van elkaar en genieten van de rust van de natuur. 
 
3 Promotie en communicatie 

3.1 Promotie 

Er zijn dit jaar geen berichten naar de regionale kranten gestuurd. Dat had natuurlijk te maken 
met corona: als er al eens een excursie door kon gaan wilden we het met een beperkte groep 
doen en de excursie niet openstellen voor niet-leden. 

 

3.2 Communicatie 

3.2.1 Linnaeusklokje 

Het verenigingsblad, het Linnaeusklokje, is ook dit jaar weer drie keer uitgekomen, zowel op 
papier als digitaal. De leden kunnen zelf kiezen aan welke vorm ze de voorkeur geven. 
 

3.2.2 Nieuwsbrief 

Nadat Janny van Oossanen gestopt was met de nieuwsbrief, werd dit waargenomen door de 
voorzitter Volkert Bakker. Met ingang van de nieuwsbrief van juni zijn twee nieuwe redacteuren 
gevonden, Anne-Marie Fondse en Dineke de Visser. Zij hebben ook de opzet iets veranderd 
door uit te gaan van een aantal vaste rubrieken. Dit zijn ‘ Redactioneel’, ‘Activiteiten’, ‘Terugblik 
en Waarnemingen’, ‘Nu te zien’,’ Natuurnieuws’ en een ‘Quote’. 
 

3.2.3 Website 

De website wordt steeds belangrijker als communicatiemiddel. Afgelopen jaar zijn we 
begonnen met aanmelding voor de excursies via de site, makkelijk voor de organisatoren en 
deelnemers. Via de site krijgen deelnemers een melding dat ze zijn aangemeld. 

 

3.2.4 Facebook 

Vanaf januari 2018 heeft onze afdeling een eigen Facebook-pagina. In januari 2023 dus 5 jaar. 
In 2022 zijn er ongeveer 42 berichten geplaatst. Dat is dus nog geen bericht per week.  
Onderwerpen waren o.a. : wandelwerkgroep 8x, excursies/activiteiten/lezingen 16x, natuurtuin 
8x. En enkele berichten over individuele leden (prijswinnaars) en natuurverschijnselen. 



Alleen van de Wandelwerkgroep komen regelmatig berichten. Met de Werkgroep 
Landschapsbeheer is sinds kort de afspraak gemaakt om de werkochtenden via FB bekend te 
maken. Verder zijn de berichten volledig afhankelijk van degene die de pagina bijwerkt. 
Het aantal volgers van de facebookpagina steeg in 2022 naar 154. Dat is heel weinig (begin 
2020 waren het er 102). Zonder extra redactieleden en promotie zal het ook niet veel meer 
worden. 
 
 

 

 

 



Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
Afdeling Noordwest-Veluwe 
 

Jaarplan 2023  
 
 
 

I. Inleiding  

Dit is het jaarplan 2023 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 dat beleid 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 (noordwestveluwe.knnv.nl), 
in het Linnaeusklokje (zie hierna onder 4.2 Communicatie) en in de maandelijkse Nieuwsbrief 
die via email naar de leden wordt gezonden.  
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 
kampeervakanties, reizen en landelijke werkgroepen. Deze activiteiten zijn niet in dit afdelings-
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. 
 

II. Strategisch beleid  

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. KNNV leden 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: ontdek, beleef en bescherm! Laten we dat vooral samen doen, samen met  
andere natuurverenigingen.  
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. Wellicht zullen er meer spontane acties gaan plaatsvinden. Deze spontane acties 
kunnen aangekondigd worden op de groepsapp “spontane excursies KNNV” of via de 
nieuwsbrief. 
Ook voor komend jaar proberen we samen met de coördinatoren te zorgen voor een  
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. Er zullen ook in 
2023 een paar lezingen worden georganiseerd, omdat dit door de leden erg wordt 
gewaardeerd. Als de Coronamaatregelen dit niet toelaten, zal dit mogelijk online, via Zoom, 
plaatsvinden. 
Het op peil houden van het ledenaantal zal ook komend jaar onze aandacht hebben. Daarnaast 
willen we het komend jaar weer stapjes vooruit zetten naar verdere samenwerking met andere  
‘natuur’ verenigingen in onze omgeving. 
 

III. Inhoudelijk beleid: de activiteiten  

In dit hoofdstuk worden de activiteiten ingedeeld in natuurstudie & natuurbeleving en  
natuurbescherming. 
 



III.a Natuurstudie & Natuurbeleving 
Natuurcursussen 
Na jaren van afwezigheid gaan we vanaf januari het organiseren van natuurcursussen weer 
serieus oppakken. Per jaar worden 6 á 8 onderwerpen behandeld. Er is per onderwerp 1 
theorie-avond, gevolgd door 1 excursie. Er kan per onderwerp worden aangemeld. 
 
Fotowerkgroep Camera Natura 
Vanaf eind 2022 is er een kleine groep (Hans Stam en Wilma Stoof) die de werkgroep 
coördineert (graag zoeken we nog een extra persoon). Ons plan is om 8 x een dinsdagavond te 
organiseren met de daarop volgende zaterdagochtend de excursie. We willen actieve 
deelname van de leden. Ons doel is het verbeteren van ons fotowerk zowel technisch als 
inhoudelijk. Binnen de doelstelling van de vereniging, dat wil zeggen natuurfotografie. 
Organisatie avond:  

• bespreken foto gemaakt op de buiten activiteit en vrij fotowerk 5 foto's per lid 

• bespreken technisch onderwerp 

• presentatie fotowerk van een werkgroeplid 

• bespreken te fotograferen specifiek natuuronderwerp 

• gastspreker 
We zitten sinds kort op een nieuwe locatie, nl de Vleugel (naast de Westerkerk) in Ermelo. 
De data voor 2023 zijn al gepland, nl 24 januari, 28 februari, 28 maart, 9 mei, 27 juni, 26 
september,24 oktober en 28 november. Steeds is op de zaterdagochtend na de geplande 
avond de excursie. 
 
Paddenstoelenactiviteiten  
Evenals voorgaande jaren is het plan om in de periode september tot november 3 
paddenstoelenexcursies te houden, waaraan ook niet-leden kunnen deelnemen. 
In het najaar zal ook een minicursus paddenstoelen gegeven worden door Annemarie Kooistra. 
 
Plantenactiviteiten 
Er is momenteel een vacature voor de coördinator voor deze werkgroep.  
Wel wordt er in juni een plantencursus gegeven van 1 theorie-avond, gevolgd door 1 excursie. 
 
Vogelactiviteiten 
Lezing over Spitsbergen door Jan Vermeer i.s.m. VBW op woensdag 15 februari in de 
Kiekmure. 
Omdat de meeste vogelliefhebbers van de KNNV ook lid zijn bij de VBW zullen meerdere verre 
excursies in samenwerking worden georganiseerd. Met name die wat verder weg zijn 
(IJmuiden, Winterswijk, Dollard e.d.) 
 
Vlinderwerkgroep 
Zaterdag 4 maart 2023 bezoek vlinder dag van de Vlinderstichting in Wageningen.  
Woensdag 26 april 2023 op zoek naar de Lentevuurspin, Kootwijkerveld nabij Stroe  
Zaterdag 27 mei 2023 op zoek naar vlinders en andere insecten in het teken van de week van 
de Biodiversiteit. Nader in te vullen in samenhang met mogelijk andere activiteiten. 
Dinsdag 30 mei 2023, bezoek aan het “Veteranenbos” nabij Schaarsbergen- Arnhem. Vlinders 
en andere insecten. 
Nader te bepalen datum: op zoek naar het Vliegend hert. Excursie wordt op ad-hoc basis 
georganiseerd en via de App van de vlinderwerkgroep kenbaar gemaakt. 
Donderdag 6 juli 2023, zoektocht naar de Rivier Rombout langs de IJssel bij Windesheim met 
aansluitend een bezoek aan Fortmond. Betreft een dagexcursie. 
(mogelijk samen met KNNV afd. Epe / Heerde) 
Zaterdag 15 juli 2023, samen op zoek naar de zeldzame Vuurvlinder in de Weerribben. 
Dagexcursie. 
Zaterdag 5 augustus 2023. Bezoek aan de Noorderheide gelegen tussen Elspeet en 
Vierhouten. Zoektocht naar “zomer” vlinders, libellen en andere insecten. 



Vrijdagnacht van 15/16 september. Landelijke nachtvlindertelling. Onze afdeling doet mee met 
een zo mogelijk een locatie ergens op ’s Heerenloo.  
Najaar op nader te bepalen datum een lezing over vlinders door medewerker van de 
Vlinderstichting. Koppelen aan een actueel thema’s zoals biodiversiteit, stikstof en klimaat. 
(mogelijk samen met KNNV afd. Epe / Heerde) 
 
Wandelen met oog voor de natuur 
Iedere 2de woensdag van de maand worden er wandelingen georganiseerd van ongeveer 10 
km. De wandelingen worden grotendeels georganiseerd in de directe omgeving van Harderwijk 
en Ermelo. 
 
Werkgroep Natuurgegevens 
Voor 2023 zijn tot nu toe geen plannen gemaakt. 
 
Projecten 2023 
Het bestuur zal in 2023 opnieuw enkele landelijke initiatieven ondersteunen. 
Hiervoor zullen per project vrijwilligers gevraagd worden voor de uitvoering. 
Het betreft: 

• De week van de Biodiversiteit van 20 tot 27 mei. Diverse excursies en activiteiten rond het 
thema biodiversiteit 

• Fête de la nature, een initiatief van de IVN. 
Het gaat om een dag met combinatie van beleving van natuur en cultuur, in samenwerking met 
NMP Ermelo en Natuurtuin Ermelo 
 
Natuurtuin 2023 
In 2023 zullen de tuinwerkzaamheden in grote lijnen hetzelfde zijn als in 2022.  
Ook in 2023 zal zoveel mogelijk de soortenrijkdom in kaart gebracht worden. Alle 
waarnemingen worden ingevoerd op waarneming.nl. 
Nu corona voorbij lijkt te gaan, zullen er meer publieksactiviteiten georganiseerd worden, zowel 
voor  volwassenen als voor kinderen/kleuters (kabouterpad) 
Begin september zal weer het Fête de la Nature georganiseerd worden, een combinatie van 
natuur en cultuur, inclusief rondleidingen en nachtvlinders kijken. 
Ook zal deelgenomen worden aan de Week van de biodiversiteit. 
 
III.b Natuurbescherming 
 
Natuurbescherming 
Als één van onze leden zich actief wil inzetten voor de natuurbescherming, zullen we als 
bestuur daar zo veel mogelijk onze medewerking aan verlenen. Voorwaarde is wel dat het om 
maatschappelijke problemen moet gaan, die de ‘gehele’ vereniging betreffen en niet de hobby 
zijn van één persoon.  
 
Landschapsbeheer 
Wat een heerlijk gevoel dat onze plannen vooralsnog niet meer gehinderd worden door een 
corona-pandemie of iets van dien aard. 
Van wat er voor 2023 op het programma staat weten we alleen dat we tien maal een 
zaterdagmorgen, om de drie weken, inplannen om ergens iets te gaan klussen op een mooi 
natuurterrein ergens in onze omgeving. De locaties liggen ergens in Ermelo, Putten of 
Harderwijk waar we heidevelden opschonen van Berk en Den, Wilgen knotten of de Natuurtuin 
onder handen nemen. We doen onze klus meer en meer in stilte vanwege het ontbreken van 
onze stoorzenders zoals kettingzagen en bosmaaiers. Wel zullen we ons best moeten doen en 
o.a. onze contactuele eigenschappen inzetten om nieuwe leden enthousiast en actief te krijgen. 
Bovendien scheelt het je een abonnement op de sportschool. Gratis werken aan een goede 
conditie in een gezonde omgeving. 
 



Paddenwerkgroep 
Amfibieën overzet actie 2023 
Voorlopig is het de bedoeling de afzetting te plaatsen op donderdag 23 februari om 9 uur. Er 
wordt een rooster van zes weken gemaakt voor het controleren van de emmers en het 
overzetten van amfibieën.  
 
IV. Organisatie, promotie & communicatie  
 
IV.a Organisatie 
De KNNV afdeling Noordwest Veluwe kent een bestuur, een aantal werkgroepen en 
coördinatoren.  
Zoals al blijkt uit paragraaf III worden bijna alle activiteiten van onze afdeling geïnitieerd en  
georganiseerd door de diverse werkgroepen en coördinatoren. 
We zien wel dat het aandeel actieve leden in de afgelopen jaren is afgenomen en ook de 
aanmelding van nieuwe leden over de lange termijn achterblijft. Dat baart ons natuurlijk zorgen. 
Gelukkig zijn we er dit jaar niet op achteruit gegaan. 
Er is in één van de andere afdelingen van de KNNV een project geweest van Leden voor 
leden. Het idee is dat ieder lid één ander nieuw lid werft.  Natuurlijk vraagt dat een behoorlijke 
inzet om dat te organiseren, maar we zullen de haalbaarheid voor onze afdeling onderzoeken. 
We gaan als bestuur onderzoeken of we via de kleinschalig georganiseerde werkgroepen meer 
onderlinge sociale binding en actieve betrokkenheid kunnen bevorderen. Doel hiervan is dat -
waar dat nu nog niet gebeurt- de coördinator en de werkgroepleden samen de activiteiten 
bedenken, organiseren en uitvoeren.  
 
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 initiëren van algemene excursies/wandelingen.  

• 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, en in de halfjaarlijkse Beleidsraad. 

• Het vertegenwoordigen van de afdeling tijdens de vergaderingen van het gewest 
Gelderland 

 
Als de situatie het toelaat zullen we in 2023 met de drie acties van de werkgroep “Toekomst” 
opnieuw aan de gang gaan: 

• Inspelen op actuele onderwerpen 

• Organiseren van aangeklede excursies met bijv. erwtensoep 

• Zorgen dat er bij alle activiteiten informatie over lidmaatschap aanwezig is 
 
 
IV.b Promotie en Communicatie 
Promotie 
Nu onze PR-coördinator tijdelijk is uitgevallen, zullen we de komende maanden een 
noodverband moeten leggen. We zijn ons bewust van de noodzaak om zo veel mogelijk PR te 
genereren, dus we zullen daar ons uiterste best voor doen om dat te realiseren.  
 
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. 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.  
 
Maandelijkse nieuwsbrief 
Ook in 2023 is het de bedoeling om de nieuwsbrief weer maandelijks niet alleen aan die leden 
te sturen waarvan het email-adres bij ons bekend is, maar ook aan mensen die zich hebben 
aangemeld voor de Nieuwsbrief en mensen, die interesse hadden in onze activiteiten. Hierin is 
de meest up to date informatie te vinden over de activiteiten, die voor de komende maand 
gepland zijn. Ook de groene organisaties in de regio ontvangen deze nieuwsbrief. 
 
Website 
De website wordt steeds belangrijker als communicatiemiddel. Afgelopen jaar zijn we 
begonnen met aanmelding voor de excursies via de site, makkelijk voor de organisatoren en 
deelnemers. Via de site krijgen deelnemers een melding dat ze zijn aangemeld. Sinds dit jaar 
versturen we daarnaast ook een melding via de mail, zodat die bewaard kan worden door de 
aanmelder. 
 
Gastenboek van de website 
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 hiervan op de 
hoogte worden gebracht. 
De naam van de pagina is veranderd in: Actueel/gastenboek. 
 
Facebook 
Het is de bedoeling om de Facebookpagina van de afdeling op dezelfde voet voort te zetten, 
d.w.z. zo'n 2 a 3 berichten per maand. Daarbij wordt geprobeerd interessante 
natuurverschijnselen, verenigingsnieuws en aankondigingen van activiteiten af te wisselen. 
Voor 2023 wordt ernaar gestreefd dat ook het bestuur en werkgroepen teksten en foto’s voor 
de Facebookpagina leveren.  
 

 

  



Verlies Winst 2022  2022 (dd. 31-12-2022) 

     Debet Credit 

4000 Bestuurskosten    95,15  

4001 Kosten Algemene Vergadering    229,87  

4009 Bankkosten    315,23  

4010 Klokje    580,68  

4013 Klokje overige kosten    0,00  

4014 Afschrijving Jubileumklokjes    35,85  

4020 Werkgroep fotografie    129,88  

4026 Werkgroep Landschapsbeheer     357,32 

4027 Werkgroep Natuurgegevens    65,20  

4050 Natuurtuin Ermelo    199,38  

4051 Vogelactiviteiten    0,00  

4052 Plantenactiviteiten    327,78  

4053 Paddenstoelactiviteiten    0,00  

4054 Promotie    0,00  

4055 Cursussen    30,00  

4099 Overige kosten    0,00  

5020 Lezingen bestuur    146,80  

5021 Boekentafel     52,00 

8999 Grote Club Actie     234,16 

9000 Contributies     6.025,00 

9001 Afdracht aan KNNV Landelijk    4.299,50  

9002 Contributies te verrekenen    2,25  

9005 Giften     71,00 

 Resultaat 2022    281,91 (winst) 

 Totaal    6.739,48 6.739,48 
 
Balans 2022      

  2021  2022 

100 Vrij te besteden  7.710,87   7.293,36 

130 Reservering gift Ermelo  3.850,00   3.850,00 

161 Reservering Landschapsbeheer  200,00   200,00 

162 Reservering Werkgroep Natuurgegevens  676,16   676,16 

200 Inventaris 1,00   1,00  

201 Jubileumklokjes 115,52   79,67  

1000 Kas  0,00   0,00 

1009 Triodos Rendement 10.680,25   10.656,25  

1011 Triodos bank 809,02   1.104,42  

1101 Vooruit ontvangen  31,25   31,25 

1102 RCrt Kiekmure     98,48 

1103 RCrt Editoo 251,86   509,82  

1107 RCrt Grote Clubactie 33,12     

1108 Rcrt Landschapsbeheer 160,00   80,00  

9099 Resultaat boekjaar 2021 417,51     

 Resultaat 2022    (winst) 281,91 

  12.468,28 12.468,28  12.431,16 12.431,16 
 


