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Naam van de vereniging:
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Afdeling Noordwest Veluwe
Fiscaalnummer: 818470367.

Gegevens bestuur
Voorzitter:
vacant
Waarnemend voorzitter:
Nico Hoogteyling T: (0341)554461 E: niebrie@solcon.nl
Secretaris:
Volkert Bakker, P.C. Hooftlaan 12, 3852 BE Ermelo T: (0341)424293
E: secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl
Penningmeester:
John Smal T: (0341)424275 E: john.smal@planet.nl
Bestuurslid en vice-voorzitter:
Lex Groenewold T: (0341)561741 E: a.w.groenewold@hetnet.nl
Bestuurslid
Dick Dooyewaard T: (0341)254538 E: dick.dooyewaard@zonnet.nl
Bestuurslid en ledenadministratie
Ria Thijs T: (0341) 253509 E: ria.thijs@planet.nl

Contributie per 1 januari 2014
leden € 26,00 per jaar
(tot en met 25 jaar)

huisgenoot-leden € 13,50 per jaar

jeugdleden € 19,00 per jaar

Banknummer NL64 INGB 0005 454051 ten name van KNNV, afdeling Noordwest 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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

het organiseren van excursies, cursussen en lezingen;
het organiseren van kampen en reizen;
het oprichten en instandhouden van werkgroepen;
het samenwerken met gelijkgerichte organisaties;
het medewerken aan het oplossen van natuurhistorische vraagstukken;
het beïnvloeden van beleid van overheden en particulieren ten behoeve van natuur- en
landschapsbescherming;
het bijeenbrengen van gelden, nodig om het doel van de vereniging te bevorderen;
het uitgeven van een verenigingsorgaan;
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
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6.
7.
8.

9.

10.

11.

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.
Het lid betaalt jaarlijks een contributie waarvan het bedrag door de algemene
vergadering wordt vastgesteld.
Het lidmaatschap eindigt door de dood en voorts door opzegging door het lid, door
opzegging door het bestuur of door ontzetting.
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.
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.
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.
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
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4.
5.
6.
7.

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.
Alleen leden van de vereniging kunnen lid van de werkgroep zijn.
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.
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.
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
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3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

kan een statutair niet herkiesbaar bestuurslid herkiezen, mits met een meerderheid van
ten minste tweederde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
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.
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.
Voor zijn leden wordt door het bestuur een rooster van aan- en aftreden opgesteld.
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.
Indien voor een vacature twee of meer kandidaten zijn gesteld, wordt in de vacature
voorzien door verkiezing.
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.
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.

ANBI-gegevens 2014

Pagina 6 van 20

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.
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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.
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Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Afdeling Noordwest Veluwe
Jaarplan 2014
1 maart 2014

1.

Inleiding

Dit is het jaarplan 2014 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’.
Let wel, dit is een jaarplan en geen planning in detail of checklist. Daarvoor moet he t concrete
programma geraadpleegd worden. Dat is te vinden is op onze website
(www.knnv.nl/noordwestveluwe), in het Linnaeusklokje (zie hierna onder 4.2 Communicatie), de
maandelijkse Reminders, die via e-mail naar de leden worden gezonden en het Gastenboek, waar de
laatste nieuwtjes, inclusief het wel of niet doorgaan van een excursie, worden gemeld.
Tenslotte wordt in een aparte paragraaf aandacht besteed aan de organisatorische aspecten,
waaronder ook de communicatie en promotie.
De KNNV is een landelijke vereniging. De leden van onze afdeling zijn ook landelijk lid. Zij kunnen dus
tevens aan de landelijk georganiseerde activiteiten zoals kampen en reizen deelnemen. Deze
activiteiten zijn echter niet in dit jaarplan opgenomen. Informatie daarover is te vinden op de landelijke
website: www.knnv.nl.
Op het tussenniveau kennen we nog de Gewesten. Gewestelijke activiteiten worden soms door onze
afdeling medegeorganiseerd. Een overzicht van de geplande Gewestelijke activiteiten vormt daarom
wel onderdeel van dit jaarplan.

2.

Strategisch beleid

In 2001 is een enquête uitgevoerd onder de leden om duidelijk te krijgen welke richting de leden
wilden inslaan. Het rapport ‘Spiegel naar de toekomst’ heeft de eerste tien jaar van deze eeuw richting
gegeven aan onze activiteiten. Er hebben toen veel leden (79%) de enquête ingevuld. In 2013 hebben
we de enquête herhaald. Helaas was de respons dit keer beduidend minder (38%).
Vanwege de grote respons kon in 2001 het ledenbestand worden ingedeeld in drie subgroepen:
De actieve leden, de spijtoptanten (nu te druk, maar goede voornemens voor de toekomst) en de
donateurs. Dat beeld komt ook dit keer weer naar voren, alleen kon de verhouding tussen die groepen
die er destijds (2:1:1) was, dit keer niet worden vastgesteld.
Onze afdeling wil door middel van een verscheidenheid aan activiteiten zo goed mogelijk tegemoet
komen aan de wensen van de drie genoemde groepen.
Binnen de KNNV worden drie doelstellingen onderscheiden:
Natuurstudie:
inventarisaties en rapportage, geven van natuurcursussen en lezingen.
Natuurbeleving:
excursies voor gevorderden en beginners, voor jongeren en voor ouderen.
Natuurbescherming:
bekendmaken van de kwaliteiten van natuur en landschap en bewaking van
de naleving van Europese en nationale wetgeving (Habitat- en Vogelrichtlijn, Natuurbeschermingswet
en Flora- en Faunawet), waaronder Natuurbeheer.
Was in 2001 voor natuurstudie nog de belangrijkste reden om lid te zijn van onze afdeling, in 2013
was dat de natuurbeleving, zei het dat er een minimaal verschil was met de natuurstudie.
Natuurbescherming bleef voor een kwart van de leden de belangrijkste reden, maar ook wordt
aangegeven dat de leden geen ‘protestacties’ willen.
In 2001 had onze vereniging zo’n 180 leden. Dat is inmiddels uitgegroeid tot 255 leden nu.
Bijna de helft van de leden is inmiddels tussen de 61 en 70 jaar. Dat is logisch, maar tevens een punt
van zorg, omdat de gemiddelde leeftijd ook blijft toenemen. Zoals bij veel andere (natuur)verenigingen
zijn er bijna geen leden beneden de 40 jaar.

De enquête geeft verder de nodige informatie met betrekking tot de wensen van onze leden: een
goede balans tussen ver weg en dichtbij, gezelligheid bij de excursies is belangrijk, maar stilte wordt
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ook erg gewaardeerd. Naast de excursie worden vooral de lezingen erg gewaardeerd en niet
verwonderlijk driekwart van onze leden zou ook op werkdagen mee kunnen met excursies.
3.

Inhoudelijk beleid: de activiteiten

In dit hoofdstuk worden de activiteiten ingedeeld in natuurstudie en natuurbeleving,
natuurbescherming en de gewestelijke activiteiten.
3.1.

Natuurstudie & Natuurbeleving

3.1.1. Coördinator natuurcursussen
Het komend jaar wordt er een nachtvlindercursus georganiseerd met 2 lesavonden en 1 excursie.
De bedoeling is om de lesavonden op dinsdag 8 en 22 april te geven en de excursie-avond op vrijdag
16 mei.
3.1.2. Fotografiewerkgroep
De fotografiewerkgroep wil de volgende activiteiten gaan organiseren:
 9 avonden waarbij de leden elkaars foto’s bekijken, soms gemaakt naar aanleiding van een
opdracht. Ook vragen we van tijd tot tijd een ervaren fotograaf om ons iets te vertellen over een
specifiek onderwerp. De onderwerpen worden vaak door de leden aangedragen. Of de fotograaf
laat een selectie zien van zijn zelfgemaakte foto`s en geeft daar de technische gegevens bij hoe
de foto tot stand gekomen is.
 1x per maand naar buiten (halve) dag waarbij we in het veld foto’s maken.
 De fototentoonstelling met als onderwerp: “De Hierdense Beek……een plaatje”. Deze
tentoonstelling vindt plaats in het gemeentehuis Ermelo en Harderwijk en in Nunspeet in het
bezoekerscentrum.
3.1.3. Paddenwerkgroep
De paddenwerkgroep zal in 2014 ook weer een overzet actie in februari, maart en april langs de Jhr.
Dr. Sandbergweg te Leuvenum organiseren.
3.1.4. Plantenwerkgroep
De plantenwerkgroep is van plan om in de maanden februari t/m september 2014 een tiental
activiteiten te organiseren. Deze activiteiten zullen wisselend dichtbij en verder weg worden
gehouden. De meeste excursies zullen of op zaterdag of op zondag worden gehouden, maar er zal
ook gestreefd worden naar twee activiteiten midden in de week, hetzij ’s middags of ’s avonds.
Wanneer het tot de mogelijkheden behoort en iets toevoegt kan er gebruik worden gemaakt van een
externe excursieleider uit KNNV kring of anders.
Ook dit jaar zal er een plantenfamilie centraal staan, t.w. de Brassicaceae (Cruciferae). Deze familie is
gekozen, omdat het veel gewone soorten bevat, die vaak toch lastig zijn. Denk aan bijv. de gele
cruciferen zoals barbarakruid, koolzaad, mosterd etc. Bovendien is het een familie die veel soorten
kent, die voorkomen in uiteenlopende milieus, wat de keuze van excursiegebieden ten goede komt.
Het seizoen zal afgesloten worden met een toepasselijke lezing (voordracht) of terugblikavond in
december in het Pakhuis.
3.1.5. Vlinderwerkgroep
De vlinderwerkgroep bestaat dit jaar 30 jaar en organiseert de volgende activiteiten:
 Sleedoornpage-eitjes zoeken.
 Huiskamerbijeenkomst.
 Nachtvlindercursus (2 lesavonden en een praktijkavond).
 Dagvlinderexcursie met IVN Nijkerk naar het Bargerveen (aardbeivlinder).
 Vlinderexcursie Hendrik Mouwenveld (bosparelmoervlinder).
 Nachtvlinderinventarisatie natuurtuin Harderwijk.
 Deelname aan de Nationale Nachtvlindernacht bij de schaapskooi Ermelo.
 Vlinder- en libellenexcursie met de KNNV-afdeling Hoorn.
 Dagvlinderexcursie Vlinderommetje Zuidwolde (sleedoornpage).
 Midweekexcursie vlinders en libellen landgoed huize de Voorst Zutphen.
 Vlinderwerkgroepavond.
3.1.6. Vogelwerkgroep
De vogelwerkgroep onderneemt de volgende activiteiten:
 Deelname aan project Groevenbeek.
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De vogelwerkgroep zal (waarschijnlijk) driemaal een vroege vogelexcursie op Oud en Nieuw
Groevenbeek organiseren en eenmaal een avond/nachtexcursie op de Groevenbeekse heide en
Groevenbeekse bos.
Houden van excursies.
Vijfmaal zal een excursie gehouden worden waarvan twee in onze regio en drie buiten de regio.
Organiseren van een lezing.
Het is de bedoeling dat onze afdeling in het najaar een (vogel)lezing organiseert in samenwerking
met de Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe.

3.1.7. Werkgroep Gebiedenboek en Waarnemingen
De Werkgroep gebiedenboek heeft de volgende plannen:
 Organisatie inventarisatiedag nieuw gebied Groevenbeek Noord.
 Werkgroepje van ca. 3 personen formeren om e.e.a. voor te bereiden.
 Rapportage twee jaar Ermelose heide en Houtdorperveld (bijdragen derden welkom), conform
opzet bijlage 1 gebiedenboek.
3.1.8. Werkgroep Natuurgegevens
De Werkgroep Natuurgegevens heeft de volgende plannen:
 Verder invullen en beheren Waarneming.nl.
 Nadenken over gebruik, toepassingsmogelijkheden en presentatie van de ingevoerde gegevens.
Bijv. interessante gebieden voor inventarisatie of specifieke bescherming.
 Evaluatie gebruik excursieformulieren.
Nu door de meeste KNNV-leden de gegevens op waarneming.nl worden ingevuld, zijn de
natuurgegevens per excursie feitelijk geborgd. Dat was het primaire doel van de excursieformulieren.
Daarmee is de vraag of de excursieformulieren nog iets toevoegen, behoudens een aantal
basisgegevens (aantal deelnemers, gebied, excursieleider). Deze gegevens zijn ook meestal uit het
gastenboek te halen.
3.2.

Natuurbescherming

3.2.1. Natuurbeschermingswerkgroep
De Natuurbeschermingswerkgroep zal samen met de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe onder
de naam Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep in 2014 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 Randmeren), en hierover met hen
communiceren.
 Het bewaken van de naleving van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet.
 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 Wet Ruimtelijke Ordening, Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet.
3.2.2. Werkgroep Landschapsbeheer
Ook voor 2014 hoopt de Werkgroep Landschapsbeheer weer een bijdrage te leveren aan het beheer
en instandhouding van het gevarieerde landschap in onze regio. We zullen daarvoor minimaal 10 x op
pad gaan om terreinbeheerders te ondersteunen bij de arbeidsintensieve werkzaamheden in de aan
hen toevertrouwde terreinen. Het streven daarbij is dat er een zo groot mogelijke variatie aan
werkzaamheden aan bod komt, van heide opschonen, wilgen knotten, een poel schoonmaken tot bijv.
een nieuwe houtsingel planten.
In verband met de continuïteit binnen de groep is het ook in 2014 weer van belang om nieuwe
mensen aan te trekken vanwege het natuurlijk verloop door de vergrijzing en in verband met de
specialisatie binnen onze werkgroep.
De opkomst ligt afgelopen jaren per werkmorgen op een gemiddeld aantal van 23 deelnemers. Dat
willen we proberen zo te houden, ook in verband met de gezelligheid die duidelijk een rol speelt
binnen de groep.
Vanwege de grote waardering van onze ‘werkers’ voor een biologische uitleg van de
terreinbeheerders tijdens de koffiepauze willen we graag op deze deskundigen een beroep doen om,
wat meer dan nu het geval is, uitleg te geven over het betreffende terrein waar we dan aan het werk
zijn.
Met betrekking tot de financiën lijkt het alsof we met de vergoeding van € 60.- per werkmorgen
voldoende inkomsten genereren om de kosten voor onderhoud en aanschaf van nieuw gereedschap
kunnen voldoen. Nieuw is echter recentelijk de eigen bijdragen die gevraagd worden door de Stichting
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Landschapsbeheer Gelderland voor het volgen van praktische cursussen. Dit aspect zullen we goed
in beeld moeten houden en aan het einde van het jaar moeten inventariseren.
3.3.
Gewestelijke activiteiten
Het Gewest IJsselstreek organiseert jaarlijks een excursie voor de leden van de afdelingen uit het
Gewest. Omdat de excursie naar de Schiermonnikoog in november wegens de weersomstandigheden
geen doorgang kon vinden, is deze opnieuw gepland in april. Er zal dit jaar geen nieuwe excursie
worden georganiseerd. Voor de vertegenwoordigers van de gewestelijke afdelingsbesturen vindt
éénmaal per jaar een vergadering plaats.
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. Genoemd kunnen worden:

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 vertegenwoordigen van de afdeling tijdens de jaarlijkse Vertegenwoordigende
Vergadering, in de halfjaarlijkse Beleidsraad en in de jaarlijkse Gewestelijke vergadering.

Het organiseren van algemene excursies.

Bevorderen van de samenwerking met andere natuurverenigingen.

Het opmaken van het jaarverslag 2013 en het jaarplan 2014.
Voor 2014 zijn in het bestuur volgende speerpunten aangemerkt:
 Onderzoeken of, en zo ja, hoe een foto-archief van de verenigingsactiviteiten zou kunnen
worden opgezet.
 Nagaan van de mogelijkheden om over te gaan naar de nieuwe website van de KNNV,
die naar verluidt, meer mogelijkheden biedt dan de huidige website en niet meer de
nadelen heeft, zoals bijvoorbeeld de links op de afdelingssites voor contact en lid worden,
die dan bij de landelijke KNNV uitkomen.
 Het verder ontwikkelen van Skydrive om actuele informatie digitaal beschikbaar te stellen
aan de leden
 Het verder ontwikkelen van de samenwerking met de andere groene organisaties in de
regio
 Het implementeren van de aanbevelingen uit de ledenênquete Quo Vadis 2.0
4.2

Promotie en Communicatie

4.2.1 Promotie
Promotie heeft tot doel de naamsbekendheid van de afdeling als een deskundige, serieuze maar ook
gezellige natuurvereniging te versterken, met als uiteindelijk doel nieuwe leden te werven. In het
streven om dit doel te bereiken worden in 2014 de volgende punten gerealiseerd:
 Het actueel houden van de promotiehandleiding aan de hand van gewijzigde omstandigheden in
2014.
 Het verzorgen van persberichtgeving van daarvoor in aanmerking komende afdelingsactiviteiten in
regionale en locale media. Een en ander voor zover dat niet door afdelingsgeledingen of
excursieleiders zelf wordt gedaan.
 De zorg voor beschikbaarheid van promotiemateriaal in bezoekerscentra in de regio. Het gaat hier
om “Het Linnaeusklokje” ten behoeve van de leestafel en foldermateriaal.
 De zorg voor het verstrekken van informatie aan belangstellenden tijdens onder andere excursies
en lezingen.
 Het beheer van en de zorg voor promotiemiddelen en de beschikbaarheid daarvan voor de
afdeling, zoals informatiefolders en Natura’s.
 De deelname met de afdelingsstand aan daarvoor in aanmerking komende manifestaties die op
de eigen inwoners van de regio zijn gericht, bv. Welzijnsmarkten.
 Het opstellen van een handleiding voor standactiviteiten.
 Het benutten van zich incidenteel voordoende promotiemogelijkheden.
 Het opstellen van een handleiding voor het bijhouden van de afdelingswebsite.
ANBI-gegevens 2014

Pagina 12 van 20

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 Linnaeusklokje, dat door de leden zeer wordt
gewaardeerd, heeft een aparte redactie.
De leden kunnen steeds meer informatie over de diverse activiteiten vinden op de website. Sedert
2012 is daarop ook de digitale (kleuren)versie van het blad te raadplegen. 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. Elk jaar wordt hiervoor het thema van de KNNV als leidraad gebruikt.
Dit jaar is dit het thema: Natuur in de stad. 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. Een rubriek als de Opmerker is hiervoor uitermate geschikt. In 2014 zal het
Linnaeusklokje weer driemaal verschijnen en -bij leden die te kennen hebben gegeven de “papieren”
versie te willen blijven ontvangen- worden verspreid door vrijwilligers van de afdeling.
4.2.3. Website
De website speelt in het kader van de externe promotie met inmiddels zo’n 13.750 raadplegingen per
jaar een belangrijke rol, die alleen nog maar in belang zal toenemen. De volgende activiteiten staan
voor 2014 op het programma:
 De internetsite van de afdeling actueel houden en vernieuwen/aanvullen gericht op leden
en in het bijzonder niet-leden.
 In publicaties van afdelingsactiviteiten etc. alleen het website adres van de afdeling
opnemen (op de website is alle benodigde informatie te vinden).
 Verslag 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 een interessante waarnemingenrubriek.
 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.

Aldus vastgesteld op de Jaarvergadering op 1 maart 2014.
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Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Afdeling Noord-West Veluwe
Jaarverslag 2013

Inleiding
We kunnen tevreden terugkijken op het jaar 2013. Het was weer een jaar met veel activiteiten en
nieuwe initiatieven. De basis van de vereniging wordt gevormd door de leden en de activiteiten van de
werkgroepen. In dit verslag is te lezen dat de werkgroepen weer als van ouds actief waren. De
coördinatoren van de werkgroepen spelen een cruciale rol bij het plannen, organiseren en leiden van
de activiteiten. Ook dit jaar weer veel activiteiten en bijzondere waarnemingen. Dat wordt in het
vervolg van dit verslag nader beschreven.
We hebben dit jaar meegedaan met het meerjarige centrale thema van de landelijke KNNV: Natuur in
je omgeving. Dit keer speciale aandacht voor de tuin en balkon Een aantal activiteiten werd daar
speciaal op gericht.
De inventarisatiedag was ook dit jaar een groot succes. Veel activiteiten en een goede gelegenheid
om met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei zaken, die ons bezighouden,
Uiteraard ’s ochtend vroeg op pad voor de vogels en daarna in de loop van de dag voor alle leden
interessante excursies: vlinders, planten, amfibieën om ’s avonds te eindigen, zoals we begonnen met
de vogels, nachtzwaluwen in het bijzonder. Een belangrijk onderdeel van de dag is het versterken van
de onderlinge band tussen de leden. Dat gaat eigenlijk vanzelf tijdens de pauzes tussen de excursies
met koffie en thee in de Schaapskooi en bij de gemeenschappelijke lunch. Opnieuw was gekozen
voor het gebied van de Ermelose hei en het Houtdorperveld, maar dit keer in juni. Op die manier
willen we wat extra aandacht geven aan dit gebied en onze kennis van dit gebied verbreden en
vastleggen. Ook op andere dagen zijn dit jaar excursies naar dit gebied georganiseerd.
Het verzamelen en invoeren van de waarnemingen in www.waarneming.nl is tegenwoordig een goed
gebruik. Veel andere mensen profiteren van de kennis, die op die manier met anderen wordt gedeeld.
Het bestuur is gestart met een actie om de werkgroepen te versterken. We hebben geen vacatures,
maar veel werk komt neer op de schouders van weinigen. De resultaten van de enquête gaan we
gebruiken om mensen gericht te benaderen voor functies binnen de vereniging. Daarnaast is extra
aandacht gegeven aan nieuwe leden bij de excursies. Mede daardoor is het ledental, ondanks de
economische crisis toch stabiel gebleven.
Het bestuur heeft zeven keer vergaderd en onze afdeling vertegenwoordigd in de jaarlijkse
Vertegenwoordigende Vergadering, de halfjaarlijkse Beleidsraad en de jaarlijkse Gewestelijke
vergadering. Natuurlijk is er ook weer een coördinatorenvergadering geweest waarin zowel praktische
als beleidsmatige onderwerpen werden behandeld.
Ook zijn dit jaar de banden met de andere natuurorganisaties als IVN en de Vogelwacht verder
versterkt. Eens per jaar wordt gezamenlijk vergaderd en er is een gezamenlijke excursie geweest.
Tot slot zijn nog twee excursies en twee lezingen georganiseerd bij de Nacht van de Nacht, een
gezamenlijke activiteit met andere natuurgroepen uit de regio.
De vorig jaar ingezette vereenvoudiging van de inning van de contributie wordt door steeds meer
leden gewaardeerd. Het aantal leden dat via de automatische incasso betalen neemt nog steeds toe.
Dit jaar (16 november 2012 - 16 november 2013) werd weer een groot aantal activiteiten
georganiseerd.
Hieronder een totaaloverzicht van de georganiseerde activiteiten en de gemiddelde deelname

cursussen - vogels -vlinders -paddenstoelen
lezingen
presentaties (Nacht v d Nacht)
excursies
publiekswandelingen
Nachtwandelingen (Nacht v d Nacht
Inventarisatiedag Ermelosche hei
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3
4
2
35
3
2
1

Gem. deelname
24
40
25
11
18
40
40
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Vervallen excursies

6

De lezing van Sake Jager over de archeologisch geschiedenis van de Veluwe had de grootste
opkomst. De avond was met 65 aanmeldingen volledig volgeboekt. Ook leden van de Oudheidkundige
Vereniging waren uitgenodigd, maar voor de laatste aanmelders was geen plaats meer.
Het aantal excursiedeelnemers liep uiteen van 2 tot 41. Het grootste aantal betrof een excursie in april
die samen met andere natuurorganisaties (Vogelbeschermingswacht en IVN) werd georganiseerd.
Hieraan namen ongeveer 20 leden van de KNNV deel. Enkele plantenexcursies (Fortmond -IJssel,
wilde plantentuin Voorthuizen, Leemputten), de excursie naar de Hoge Veluwe , de nachtvlindertelling
en een paddenstoelenexcursie trokken meer dan 15 deelnemers van onze afdeling.
Ook de wandelingen konden op een flinke deelname rekenen. De nieuwjaarswandeling trok dit jaar 22
wandelaars. De andere wandelingen hadden minstens 15 deelnemers.
De presentaties en nachtwandelingen tijdens de Nacht van de nacht, die samen met 6 andere
organisaties werd georganiseerd, trokken gemiddeld bijna 30 deelnemers per activiteit.
Niet alles verliep naar wens. Dit jaar werden we, meer dan in eerdere jaren, ook getroffen door het
overlijden van een aantal leden of naaste verwanten binnen de werkgroep Landschapsbeheer. We
wensen betrokkenen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Fotografiewerkgroep
Ook het afgelopen jaar is de fotowerkgroep weer heel actief geweest en kunnen we terugkijken op
een intensief fotojaar. Met uitzondering van de 2 zomermaanden en de maand december kwamen we
1 x per maand bij elkaar en zijn we 3 x met elkaar op stap geweest om buiten te fotograferen: bij de
Hierdense beek en in het natuurpark Lelystad / de dierentuin van Wissel, het laats te nav het bekijken
van een dvd met o.a. dierenfotografie. Ook hebben we aandacht besteed aan het jaarthema “natuur in
je tuin” en hebben we elkaar tips gegeven over het gebruik van de eigen apparatuur. Al met al is er
veel gefotografeerd en hebben we veel foto’s bekekenen.
Wat centraal heeft gestaan, zijn de gemaakte foto’s voor de tentoonstelling over de Hierdense beek.
Veel hebben we met elkaar bekeken en uiteindelijk heeft de tentoonstellingswerkgroep een definitieve
keuze gemaakt uit alle aangeleverde foto’s. Heel veel dank aan allen die hier aan mee hebben
gewerkt en met name aan degenen die de kar getrokken hebben, zij hebben een geweldige klus
geklaard.
De tentoonstelling “de Hierdense beek ….. een plaatje” is vanaf januari te bezichtigen. Er wordt
geëxposeerd in Ermelo, Harderwijk en Nunspeet. U wordt via de reminder hierover nader
geïnformeerd.
Werkgroep landschapsbeheer
Voor de werkgroep landschapsbeheer is het een jaar geweest van goede werkochtenden met een
grote groep vaste vrijwilligers. Bij elke werkochtend komen er 20 tot 25 mensen. Dit zijn mensen die al
jaren trouw komen, maar dit jaar hebben er zich weer een aantal nieuwe mensen aangemeld. Het is
een hechte gezellige groep. Daarom is het ook een moeilijk jaar geweest door het overlijden v an de
twee actieve leden Herman Wildenbeest en Meindert de Vries. Ook het overlijden van oud coördinator
Peter Wisserhof kwam onverwachts al was hij al wel een lange tijd ziek na een ongeluk thuis. We
leven ook mee met Henk Odé nu zijn vrouw is overleden. Op dit moment zijn er nog een aantal zieken
waarvan de situatie zorgelijk is. Het is goed dat we als werkgroep dit samen kunnen delen.
De werkochtenden zijn verder goed verlopen en de opdrachtgevers zijn zeer tevreden. Wel hebben
we een aantal geplande werkochtenden moeten verplaatsen naar een andere datum vanwege het
weer. Tot slot kan gemeld worden dat Gert Bronkhorst de cursus motorkettingzagen goed doorlopen
heeft zodat we weer een vakkundige zager in ons midden hebben.
Coördinator cursussen
De realisatie van de voorgenomen cursussen is goed verlopen.
De vogelcursus is, met 26 aanmeldingen en uiteindelijk 23 deelnemers, goed bezocht. Van deze 23
deelnemers waren er 10 lid van het KNNV en 13 geen lid. De cursus bestond uit 2 lesavonden en 2
excursies.
De dagvlindercursus had eveneens 26 aanmeldingen. Het aantal deelnemers was 24. Hier was het
aantal KNNV leden in de meerderheid en wel 17 tegenover 7 niet leden. Deze cursus bestond uit 2
lesavonden en 1 excursie.
De paddenstoelencursus werd ook druk bezocht en had 26 aanmeldingen en 25 deelnemers. Het
aantal KNNV-ers was hier 19 en het aantal niet leden 6. Deze cursus bestond uit 1 lesavond en 1
excursie.
Op de website wordt uitgebreid verslag gedaan van de cursussen.
Natuurbeschermingswerkgroep 2012
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De Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep (NBW) van onze afdeling met de
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe hield in de verslagperiode twee bijeenkomsten. De agenda
vermeldde weer tal van onderwerpen van verschillende aard. Naast deze beide bijeenkomsten was er
veel overleg tussen de leden van de NBW via e-mail. In de drie afleveringen van de periodieken van
beide verenigingen hielden we onze leden uitvoerig van de ontwikkelingen op de hoogte. Ingediende
zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften et cetera werden in afschrift toegezonden aan de beide
besturen.
Hierna enkele opmerkelijke onderwerpen uit de periode 1 december 2012 tot 1 december 2013.
Natuurbeschermingsonderwerpen zijn niet zelden zaken van een lange adem. Het was op 15
augustus 2013 alweer een jaar geleden dat de Raad van State het in februari 2011 samen met
Vogelbescherming Nederland ingediende beroep tegen de door de provincie Flevoland verleende
Natuurbeschermingswetvergunning voor het IIVR-project Veluwerandmeren gegrond had verklaard
met als gevolg dat de vergunning werd vernietigd. Er werd in verband hiermee ook dit jaar samen met
Vogelbescherming Nederland veel energie gestoken om met het Natuur- en Recreatieschap Veluwe
(voormalig IIVR) tot een vergelijk te komen zodat een nieuwe rechtsgang kan worden voorkomen.
Twee gevoerde gesprekken en een van onze zijde gedaan compromisvoorstel om de voor vogels
meest schadelijke verdiepingen uit te stellen en de effecten hiervan te onderzoeken hebben helaas
nog steeds niet tot het gewenste resultaat geleid. Reden om tijdens de verslagperiode samen met
Vogelbescherming Nederland een drietal zienswijzen in te dienen tegen voorgenomen verdiepingen.
Van de punten die zijn opgenomen in het Waterfrontconvenant dat op 21 december 2011 met de
gemeente Harderwijk werd gesloten, is het Strandeiland Harderwijk dit voorjaar alsnog buiten het
Natura 2000 gebied Veluwerandmeren gerealiseerd, inclusief de overeengekomen afscheidingsgeul
tussen strand en strekdam om vogelverstoringen te voorkomen. De eerste 10 van de 100
overeengekomen nestvoorzieningen voor zwaluwen zullen naar verwachting bij de eerste
woningbouw in 2014 in het Waterfront worden gerealiseerd.
Nadat de zienswijze van 24 oktober 2012 ongegrond werd verklaard, werd op 12 april 2013 bij de
Raad van State beroep aangetekend tegen het verlenen van een Natuurbeschermingwetvergunning
voor het laagvliegen met militaire helikopters boven de Veluwerandmeren. Tijdens een gesprek op 12
juni 2013 met vertegenwoordigers van het Ministerie werd een compromisvoors tel gedaan om in het
belang van overwinterende vogels het laagvliegen achterwege te laten in de winterperiode. Hierop
werd nog geen reactie ontvangen.
Tenslotte een greep uit overige onderwerpen die tijdens de verslagperiode (veel) aandacht vroegen:
renovatie Droompark Bad Hoophuizen,
(voor)ontwerpbestemmingsplannen Drielanden
Harderwijk en Buitengebied (Hierden), IJsseldelta
Zuid, landelijke Structuurvisie “Wind op land”,
zandwinning Veluwemeer bij Elburg, aanpassing
crossbaan ’t Loo Oldebroek,
steenuilencompensatieplan bedrijventerrein De
Glinde Elburg, voorgenomen kitesurfzone Elburg,
kitesurfen vanaf strandjes Harderwijk,
reclameborden langs Rijksweg A28 en Waterplan
2013-2018 Harderwijk.
Werden de twee laatstgenoemde onderwerpen in
het verslagjaar geheel of gedeeltelijk succesvol
afgerond, veel van bovengenoemde onderwerpen
zullen in 2014 met tal van andere onderwerpen weer aandacht vragen van de Gezamenlijke
Natuurbeschermingswerkgroep. Natuurbescherming is een zaak van lange adem.
Paddenwerkgroep
De afzetting langs de Jhr. Dr. Sandbergweg te Leuvenum werd geplaatst op vrijdag 1 maart. De
paddentrek begon direct, maar stopte na een paar dagen door invallende kou. De afzetting is
weggehaald op vrijdag 19 april; ongeveer veertien dagen later dan gemiddeld.
Het aantal overgezette dieren bedroeg:
Kleine Watersalamander
2012
19
2013
36

Alpenwatersalamander
7
9

Gewone Pad
426
627

Bruine Kikker
95
150

Opmerkelijk is het dat het aantal bruine kikkers zich weer hersteld heeft na een (landelijke)
schimmelinfectie van 2009 – 2010. Toen nog slechts 50 kikkers, daarvoor meer dan 200 exemplaren.
Door de lange koude periode heeft de afzetting er de gehele trek gestaan.
Hartelijk dank voor de medewerking van de Gemeente Ermelo en de inzet van onze leden.
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Plantenwerkgroep
De plantenwerkgroep heeft dit jaar 11 excursies georganiseerd, waarvan één, de excursie naar
Middachten, vanwege het slechte weer niet is doorgegaan.
Er was natuurlijk als ieder jaar een excursie naar de Leemputten. Verder zijn vermeldenswaard de
excursies naar de wilde plantentuin van Nico van der Kraats en de mossenexcursie o.l.v. Arie van den
Bremer. De eerste excursie stond in het teken van het jaarthema van de landelijke KNNV, natuur in je
tuin en de tweede was een inventarisatie excursie in het Houtdorper- en Speulderveld t.b.v het
gebiedenboek. De plantenfamilies die vielen binnen de Ordes 5, 6 en 7 (zie Heukels) stonden
centraal. Dit zijn alle families die dicht bij de lelieachtigen staan. In dit kader zal Luuk Vermeer 11
december nog een lezing geven in het pakhuis.
Vlinderwerkgroep
Na een lang koud en nat voorjaar werd het onverwacht een prachtig zomerseizoen, waarbij naast
grote aantallen ‘gewone’ vlindersoorten ook zeldzaamheden als keizersmantel, koninginnenpage en
de dit jaar massaal aanwezige ’trekker’ oranje luzernevlinder gezien werden. Op de monitoringroute
Galgenberg in het Harderwijkerbos verschenen in het 24 e teljaar maar liefst drie nieuwe soorten:
keizersmantel, bruin blauwtje en oranje luzernevlinder. Het deed de soortenteller op deze locatie
oplopen van 25 naar 28. In het eerste jaar (1990) werden hier 17 soorten genoteerd tegen 24 dit
seizoen. Geen onaardige ontwikkeling.
Het merkwaardige fenomeen deed zich voor, dat voor het eerst in het 30-jarige bestaan van de
Vlinderwerkgroep een excursie moest worden afgelast vanwege onverantwoord hoge temperaturen
om de snikhete hei op te gaan. Voor het overige werden er in februari eitjes van de sleedoornpage
gevonden in Nunspeet en was in mei het weer niet geschikt om de nachtvlinderinventarisatie op de
Ermelose hei en de libellen- en vlinderexcursie naar de Wieden door te kunnen laten gaan. Hierna kon
in juni, juli en augustus volop genoten worden tijdens de vlinderexcursies naar achtereenvolgens de
Elspeter hei, het Weerterbos en (samen met het IVN Nijkerk) Meijendel. De afsluitende activiteit vond
plaats in september door ook dit jaar weer mee te doen aan de Nationale Nachtvlindernacht, deze
keer in de natuurtuin Stadsweiden.
Onder dak hielden we bij Marjo Klaarenbeek in februari een huiskamerbijeenkomst, in april en mei een
tweetal lesavonden in het kader van de dagvlindercursus en beëindigden we het seizoen in november
met de gebruikelijke werkgroepavond.
Vogelwerkgroep
Er werden zes vogelexcursies gehouden. Drie in de regio: Delta Schuitenbeek (door harde wind i.p.v.
Pier van IJmuiden), Harderbroek en Veluwemeer (Harderwijk – Elburg)
Drie buiten de regio: Zwarte Water, Wieringen en Oostvaardersplassen
Ook werd dit jaar weer een vogelcursus gegeven. Verdeeld over twee avonden met aansluitend een
excursie op de zaterdag. De watervogels en weidevogels werden op één avond behandeld met
aansluitende excursie Delta Schuitenbeek en na avond over de bosvogels en heidevogels volgde een
excursie naar de Ermelose Hei.
Er is een inventarisatie uitgevoerd van de broedterritoria van nachtzwaluwen. Daartoe werden vier
tellingen uitgevoerd in juni en juli van 22.30 uur tot 24.30 uur op de Ermelose Hei.
De lezing “Natuur beter in beeld” door Ernst Dirksen werd samen met Vogelbeschermingswacht
Noord Veluwe georganiseerd.
Werkgroep gebiedenboek
De ingezette lijn zoals in 2011 geformuleerd is ook in 2013 voortgezet. Twee jaar lang is er extra
aandacht geweest voor de soorten op de Ermelose heide en het Houtdorperveld. Verschillende
werkgroepen hebben soms meerdere excursies georganiseerd. Bijv. de plantenwerkgroep en de
vogelwerkgroep. Van de Nachtzwaluw lijkt er toch een groter aantal broedparen aanwezig dan eerst
werd gedacht. Op 8 juni was er een inventarisatiedag, waarbij dit keer een keverspeciali st aanwezig
was. Met name werden diverse soorten boktorren gevonden. Na deze twee jaar gaan we bekijken of
de resultaten in een rapportage zijn te vangen.
Werkgroep waarnemingen/natuurgegevens
Het is gebleken dat met wat extra aandacht voor het invoeren van gegevens in waarneming.nl er al
snel een groeiend beeld is van allerhande waarnemingen. Dat was o.a. aanleiding om naast de
werkgroep gebiedenboek ook een werkgroep natuurgegevens te starten. Voor de beheerders is het
prettig om zo nu en dan te brainstormen over de gegevens, hoe hiermee om te gaan, of ze bruikbaar
zijn voor selectie van nieuwe leuke gebieden, of en hoe de gegevens zijn in te zetten voor excursies,
natuurbescherming en beleid.
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Promotiewerkgroep
De tien in het Promotieplan 2013 opgenomen actiepunten zijn alle uitgevoerd. Onder andere de
Promotiehandleiding werd aan de hand van de gewijzigde omstandigheden geactualiseerd. In
samenwerking met het bestuur werd het standmateriaal gesaneerd. Een sanering die nodig was
omdat het Centrum voor Natuur en Milieu “De Hortus” aan de Doelenstraat op 1 oktober werd
gesloten. Daarmee raakten we ook onze opslagmogelijkheid kwijt. Samen met Harm Werners en
Annemarie Kooistra werd energie gestoken in het succesvolle ecologieproject met leerlingen van twee
klassen Atheneum 5 van College Groevenbeek dat in 2013 voor het tweede jaar werd gehouden.
Er werden 12 (2012 24) persberichten van afdelingsactiviteiten verstuurd, waarvan een aantal door
Harm Werners (met name activiteiten Vinderwerkgroep). Regelmatig werden deze persberichten al of
niet met foto opgenomen in de locale pers, evenals met foto op locale websites waaronder “Alles
van…..”. Het aantal persberichten was 50% minder dan in 2012 toen veel meer excursies voor een
persbericht in aanmerking kwamen.
Met de afdelingsstand werd succesvol deelgenomen aan drie manifestaties in Ermelo
(Schaapscheerdersfeest, Ermelose Jaarmarkt en Nacht van de Nacht). Onze informatiepanelen
werden door Jon Schuurman van nieuwe stof en
lijm voorzien, zodat ze weer minimaal 10 jaar mee
kunnen. Een hele klus!
Desgevraagd werd een beknopte handleiding voor
een standactiviteit in Ermelo opgesteld. Deze zal in
2014 worden aangepast. Een dergelijke
handleiding kan in de toekomst goede diensten
bewijzen naar aanleiding van de opgave van leden
in de dit jaar gehouden afdelingsenquête om te
afdelingsstand wel mee te willen bemensen.
Hiervoor dank!
In alle bezoekerscentra in het werkgebied van onze
afdeling werden regelmatig de landelijke, met
daarin de afdelingsfolder aangevuld.
Informatiepakketjes werden uitgereikt aan gasten tijdens onze activiteiten en zelfs een 40-tal tijdens
de Nacht van de Nacht.
Tenslotte! We gaan als afdeling gewoon door met aan de weg timmeren.. Een aantal leden heeft
daaraan ook een bijdrage geleverd omdat alle promotieactiviteiten nu eenmaal niet alleen zijn uit te
voeren. Hartelijk dank daarvoor! Dank ook aan de leden van wie Natura’s en verlopen Linnaeusklokjes
werden ontvangen. Omdat het Linnaeusklokje ook op de website is te lezen blijven Natura’s niet o uder
dan twee jaar hartelijk welkom.
Communicatie
Het verenigingsblad, het Linnaeusklokje, is ook dit jaar weer drie keer uitgekomen. Nu ook iedere keer
digitaal. In de digitale vorm kunnen ook kleurenfoto’s worden opgenomen en kan direct worden
doorgelinkt naar interessante pagina’s. De leden kunnen zelf kiezen aan welke vorm ze de voorkeur
geven.
Daarnaast ontvangen de leden met internet maandelijkse de reminders met een overzicht van de
activiteiten voor die maand en eventuele andere belangwekkende nieuwtjes.
Ook van het gastenboek wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Niet alleen om interessante
waarnemingen met elkaar te delen, maar ook om last minute informatie over de activiteiten door te
geven. Op het gastenboek wordt jaarlijks zo’n 110 berichten geplaatst.
Tevens is dit jaar gestart met het beschikbaar stellen van allerlei interessante bladen, informatie en
artikelen via de cloud. We maken daarvoor gebruik van Skydrive.
Een kritische beschouwing van onze communicatiekanalen heeft opgeleverd dat we nu voldoende
mogelijkheden tot onze beschikking hebben om binnen de vereniging adequaat met elkaar te
communiceren.
Websitebeheer
Een website is een zeer belangrijk promotiemiddel. Het raadplegen van de afdelingswebsite geeft
direct een goed beeld van onze afdeling. Van 1 december 2012 tot en met 30 november 2013 werd de
website 13.600 keer geraadpleegd (2012 13.750). Standactiviteiten werden gevolgd door een
toenemend websitebezoek kort daarop. Geraadpleegd worden in het bijzonder de vier pagina’s
Activiteiten, Excursieverslagen, Waarnemingen en Nieuws. Er werden in de verslagperiode verslagen
van 51 (2012 47) activiteiten opgenomen. Het aantal links naar de website van onze afdeling werd ook
in 2013 uitgebreid.
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Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Afdeling Noord-West Veluwe
Financieel overzicht 2013
1-12-2012 / 1-12-2013
_____________________________________________________________________

Winst- en Verliesrekening
1101
1102
1100
1110
1120
1130
1300
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1400
1410
1421
1422
1423
1424
1420
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1430
1801
1803
1800
1810
1901
1902
1900

Klokje druk
320,87
Klokje porti
106,84
Linnaeusklokje
Bestuurskosten
Vergaderingen; zalen
Bankkosten
Landschapsbeheer
Basiscursus Natuur
0,00
Vogelcursus
178,25
Workshops
0,00
Paddenstoelencursus
108,80
Amfibieëncursus
0,00
Plantencursus
0,00
Vlindercursus
141,25
Cursussen
Lezingen, film
Inventarisatiedag
69,50
Leemputten
50,00
Slakkenexcursie
5,49
Mossen excursie
40,00
Excursies
Fotografiewerkgroep
126,00
Vlinderwerkgroep
15,00
Natuurbeschermings.wkg 0,00
Paddenwerkgroep
12,90
Plantenwerkgroep
15,00
Vogelwerkgroep
7,00
Werkgroepen
Donaties
0,00
Attenties
74,94
Donaties/attenties
Promoties
Afschrijving
0,00
Overige kosten
153,70
Diverse kosten
Resultaat

427,71
54,99
226,96
93,26
643,95

428,30
115,50

164,99

175,90
74,94
167,84
153,70
853,54
____________
3.581,58

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2102
2103
2105
2100
2200
2301
2302
2300
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2400
2410
2420
2701
2702
2703
2704
2700

Contributies 2012
Contributies 2013
Afdracht KNNV
Netto contributies
Rente
Landschapsbeheer
Inventarisatiedag
Bijdragen
Basiscursus Natuur
Vogelcursus
Workshops
Paddenstoelencursus
Amfibieëncursus
Plantencursus
Vlindercursus
Dvd KNNV 2012
Cursussen
Lezingen, film
Excursies
Donaties
Promoties
Natuurbeschermings.wkg
Overige inkomsten
Overig inkomen

323,00
5.663,25
4.407,001.579,25
163,23
650,00
18,50
668,50
0,00
295,00
0,00
180,50
0,00
0,00
192,50
41,00
709,00
68,40
50,00
254,25
85,95
0,00
3,00
343,20

____________
3.581,58

Balans 30-11-2013
__________________________________________________________________________________________________
3101
3102
3103
3106
3100
3200
3300
3410
3420
3500
5000

ING
ING Zakel. spaarrek.
ING Zakel. Kwartaalrek.
Credit Europe
Banken
Kas
Vooruit betaald
Beamer, laptop
Aanhangwagen
Debiteuren
Tussenrekening

645,14
18,83
10.587,42
7,57
11.258,96
0,00
0,00
2,00
1,00
159,00
0,00
____________
11.420,96

ANBI-gegevens

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

4100 Vermogen
4200 Crediteuren
4300 Vooruit ontvang

Resultaat

10.480,67
86,75
0,00

853,54
____________
11.420,96
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