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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:
vacant
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 2016
leden
huisgenoot-leden
jeugdleden (t/m 25 jaar)

€ 26,50 per jaar
€ 13,75 per jaar
€ 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
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5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

door de algemene vergadering, mits dat besluit werd genomen met een meerderheid
van tenminste drievierde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
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.
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.
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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.
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4.
5.

De kascommissie brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen
uit.
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.
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3.

4.

5.
6.

7.

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.
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.
Het bestuur vergadert zo dikwijls dit door zijn voorzitter, dan wel ten minste twee van
zijn leden wenselijk wordt geacht.
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.
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
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6.
7.

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.
Een stem wordt geacht ongeldig te zijn indien uit het briefje niet kan worden opgemaakt
wat de wil van de stemmer is geweest.
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.
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Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Afdeling Noordwest Veluwe

Jaarplan 2016
12 maart 2016

1.

Inleiding

Dit is het jaarplan 2016 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 het 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 (mede)georganiseerd. Een overzicht van de geplande Gewestelijke activiteiten vormt daarom
wel onderdeel van dit jaarplan.

2.

Strategisch beleid

Onze afdeling wil door middel van een verscheidenheid aan activiteiten zo goed mogelijk tegemoet
komen aan de wensen van de leden. Om die wensen duidelijk te krijgen is eerst in 2001 en later in
2013 een enquête uitgevoerd onder de leden.
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, zij 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 opgelopen tot ruim 250 in de jaren 2013-2014.
Inmiddels is het weer wat teruggelopen tot 241 leden eind 2015.
Bijna de helft van de leden is inmiddels tussen de 61 en 70 jaar. Dat is niet verrassend, maar wel 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
ook erg gewaardeerd. Naast de excursies worden vooral de lezingen erg gewaardeerd en niet
verwonderlijk, driekwart van onze leden zou ook op werkdagen mee kunnen met onze activiteiten.
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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
De volgende (mini)cursussen zijn voor 2016 gepland:
 minicursus klapeksters in februari
 vogelcursus voor beginners in samenwerking met Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
(voorjaar)
 (mini)cursus slakken (najaar)
Ook wordt nog gedacht aan een (mini)cursus spinnen een (mini)cursus korstmossen en een
(mini)cursus grassen van Anne Marie Fondse. Data nog nader te bepalen.
3.1.2. Fotografiewerkgroep
De insteek is tweeledig: het doel om een betere fotograaf te worden staat voorop, maar het moet ook
een avondje uit zijn.
Ook in 2016 komt de fotografiewerkgroep weer bij elkaar op de 4e dinsdag van de maand. Het
programma is tot en met Mei klaar. Er wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld foto’s bewerken,
zwart-wit fotografie en macro. De leden van de werkgroep gaan dan aan de slag met een algemene
opdracht en opdrachten voor het buiten fotograferen. Er wordt getracht zoveel mogelijk onderwerpen
aan te pakken.
Eénmaal in de maand wordt op een zaterdag naar buiten gegaan om te fotograferen. Ook daarbij
wordt geprobeerd zoveel mogelijk verschillende landschappen en uitdagingen op te zoeken. Dit jaar
staan o.a. de Oostvaarders plassen en een bezoek naar "Het Mantigerveld" in Drenthe onder leiding
van Paul Matlung op de agenda.
De werkgroep zal actief deelnemen aan de inventarisatiedag op 11 juni.
3.1.3. Paddenwerkgroep
De activiteiten van de amfibieënwerkgroep zullen bestaan uit het plaatsen van de afzetting langs de
Sandbergweg en het overzetten en tellen van het aantal amfibieën. Deze actie zal lopen over de
maanden februari, maart en mogelijk april.
3.1.4. Plantenactiviteiten
De coördinator plantenactiviteiten zal dit jaar diverse activiteiten ontwikkelen gericht op het bestuderen
van planten en vegetatie. Zo zal er dit jaar meegewerkt worden aan het gebiedenboek over het gebied
dat in 2016 centraal staat. Via het Linnaeusklokje zal er aandacht geschonken worden aan de
projecten van FLORON. Dit jaar staat er ook weer een plantenfamilie centraal. Er is gekozen voor de
Gentiaanfamilie, Gentianaceae. Over deze familie zal in de Linnaeusklokjes door middel van stukjes
informatie gedeeld worden wat betreft soorten en biotoop. Ook tijdens een of meerdere excursies
hopen we soorten van de Gentiaanfamilie te zien. Dit jaar staan 2 avonden gepland met een
presentatie over het Zuiderzeepad in twee delen, door Gerard Plat. Daarnaast zal hij een excursie
leiden. Het ligt in de bedoeling een twaalftal excursies te organiseren. Deze zullen afwisselend op
zondag, zaterdag of op een doordeweekse dag gehouden worden. De lengte van de excursies kan
variëren van een halve tot een hele dag. Ook avondexcursies horen tot de mogelijkheden, wanneer dit
in het programma past.
3.1.5. Vlinderwerkgroep
De vlinderwerkgroep zal dit jaar de volgende activiteiten organiseren:
 Sleedoornpage-eitjes zoeken in Nunspeet
 Huiskamerbijeenkomst
 Excursie naar de Kievitslanden
 Excursie Zuigerplasbos bij Lelystad
 Deelname Nationale Nachtvlindernacht
 Dagexcursie Amsterdamse Waterleidingduinen
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Nachtvlinderinvenstarisatie
Excursie Kievitsveld bij Apeldoorn
Dagexcursie Junner Koeland
Sprinkhanenexcursie
Vlinderwerkgroepavond
Excursie naar libellen in ’s Heeren Loo

3.1.6. Vogelactiviteiten
Een deel van de activiteiten zal ook dit jaar afhankelijk zijn van de keuze van het gebied dat speciale
aandacht krijgt van onze afdeling.
Er zal weer een lezing georganiseerd worden in samenwerking met de Vogelbeschermingswacht
Noord Veluwe. Mogelijk pas begin 2017.
Er zullen weer een aantal excursies gehouden worden in de omgeving: Veluwemeer, Oldenaller
(vroege vogelexcursie), Ermelose heide (klapeksters en nachtzwaluwen) en een steenuilenexcursie.
Wat verder gelegen: een weidevogelexcursie in het Eemgebied, een waddenexcursie vanuit
Wieringen en een purperreigerexcursie in het Zouwe gebied.
Verder verneemt de coördinator gaarne verzoeken voor mogelijke excursiegebieden.
3.1.7. Werkgroep Natuurgegevens
De Werkgroep Natuurgegevens heeft de volgende plannen:
 Blijven promoten, invullen en beheren van Waarneming.nl.
 Nadenken over gebruik, toepassingsmogelijkheden en presentatie van de ingevoerde gegevens.
Bijvoorbeeld interessante gebieden voor inventarisatie of specifieke bescherming.
 Rapportage gegevens Vanenburg
 Nieuw gebied voor 1-2 jaar onderzoek wordt vastgesteld op de coördinatoren vergadering.
 Inventarisatiedag samen met buur-natuurclubs
3.1.8. Paddenstoelenactiviteiten
Er zullen vanaf september drie algemene paddenstoelenexcursies gehouden worden in de eigen
regio. In ieder geval naar Oud Groevenbeek in september en in oktober en november naar oude
bosgebieden bij Drie en bij Leuvenum.
Deze excursies worden geleid door Annemarie Kooistra.
Daarnaast zullen enkele inventarisatie-excursies gehouden worden naar onze inventarisatiegebieden
van dit jaar, n.l. Veldwijk en ’s Heeren Loo Groot Emaus.
3.2.

Natuurbescherming

3.2.1. Natuurbeschermingswerkgroep
De Natuurbeschermingswerkgroep zal samen met de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe onder
de naam Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep in 2016 de volgende activiteiten uitvoeren:
 Het in voorkomende gevallen, gevraagd en ongevraagd, (doen) beoordelen van planologische
voornemens van particulieren en overheden met het oog op gevolgen voor natuur, milieu en
landschap, in het werkgebied van de afdeling (inclusief de Veluwerandmeren), en hierover met
hen communiceren.
 Het bewaken van de naleving van de Natuurwetgeving.
 Het, waar mogelijk, opstellen van alternatieve plannen met een voor natuur, milieu en landschap
gunstiger effect en deze plannen bekendheid geven bij betrokkenen.
 Deelname aan klankbordgroepen en werkgroepen waar dat effectief geacht wordt.
 Het zo nodig opstellen en indienen van zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften in het kader van
de ruimtelijke ordeningswetgeving en natuurwetgeving.
3.2.2. Werkgroep Landschapsbeheer
De activiteiten van de Werkgroep Landschapsbeheer kenmerken zich vooral door een grote mate van
continuïteit zowel in de werkzaamheden als de frequentie. Wat dat laatste betreft, de data liggen vast
als de eerste datum in september en januari bepaald zijn. Als de weersomstandigheden het toelaten
wordt er elke derde zaterdagmorgen gewerkt. Zo niet dan is er na één week een herkansing. Vaak is
er elk werkseizoen wel een terrein bij waar we nog nooit eerder geweest zijn. Het zijn van die pareltjes
waar we heel zuinig op moeten zijn en met onze werkgroep proberen we daar onze bijdrage aan te
leveren. Hetzij in Harderwijk, in Ermelo of in Putten.
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Elke keer, als we rond 12 uur stoppen gaan we weer met een voldaan gevoel over het resultaat (en
onszelf) naar huis. Een versnapering in de vorm van een croquet, een saucijzenbroodje een
hamburger of soms een borreltje erbij, aangereikt door de beheerder helpt daar goed bij. We hebben
ongeveer 40 leden en met een opkomst tot soms 30 personen kun je stellen dat het een leuke,
enthousiaste en actieve groep is met hart voor de natuur en belangstelling voor de ander.
Concreet zijn we vaak bezig met het opschonen van de heide (verwijderen van dennen, berkenopslag,
vuilbomen e.d.), het uitdunnen van houtwallen, knotten van wilgen, aanplanting van boompjes en
heggen en wat er ook maar te doen valt.
Ook gaat Landschapsbeheer dit jaar op verzoek een keer werken in de natuurtuin in Harderwijk.
Omdat het om "waterwerk" gaat, krijgen ze ondersteuning van Gelders Landschapsbeheer.
In 2015 heeft de gemeente Ermelo ons een bedrag (€ 3850) ter beschikking gesteld onder
voorwaarde dat het ingezet wordt voor het landschap binnen de gemeente. Onze werkgroep oriënteert
zich nu op een paar mogelijkheden met een toeristisch oogmerk.
Verder mogen we ons gelukkig prijzen in een toewijzing van € 1000,- door het Min. van Economische
Zaken in de vorm van een voucher waarvoor we ons in oktober hadden aangemeld. Hiervoor kunnen
2 mensen een cursus volgen (certificaat vereist) voor het werken met een motorkettingzaag. Voor
sommigen een onding in de natuur maar als er bomen tot ruim 20 cm moeten worden geveld dan
betekent dat voor ons een prima aanvulling.
Gezien onze tamelijk hoge gemiddelde leeftijd (de meesten gepensioneerd), zijn nieuwe leden altijd
van harte welkom. Probeer het eens een ochtend, wedden dat het er meer worden.
3.3.
Gewestelijke activiteiten
Het Gewest IJsselstreek organiseerde jaarlijks een excursie voor de leden van de afdelingen uit het
Gewest. Afgesproken is dat vanaf 2015 de excursies door de deelnemende afdelingen zullen worden
georganiseerd. Volgens de planning zijn wij in 2019 aan de beurt.
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 2016 en het jaarplan 2017.
Vanwege het tijdelijk terugtreden van onze waarnemend voorzitter zijn voor 2016 door het bestuur
geen specifieke speerpunten aangemerkt. Wel zal in het licht van de landelijke ontwikkelingen met
betrekking tot de samenwerking tussen KNNV en IVN ook in onze regio nagegaan worden of uitbouw
van de samenwerking met de IVN afdelingen in onze regio mogelijk is.
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 wordt in 2016 prioriteit gegeven aan het verzorgen van
persberichtgeving van daarvoor in aanmerking komende afdelingsactiviteiten in regionale en locale
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media. Een en ander voor zover dat niet door afdelingsgeledingen of excursieleiders zelf wordt
gedaan.
In voorkomende gevallen wordt daarnaast:
 De zorg voor beschikbaarheid van promotiemateriaal in bezoekerscentra in de regio. Het gaat hier
bijvoorbeeld 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 actueel houden van de promotiehandleiding aan de hand van gewijzigde omstandigheden in
2016.
 Het benutten van zich incidenteel voordoende promotiemogelijkheden.
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 onze website. Sinds
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.
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. In 2016 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 een belangrijke rol en wordt inmiddels ruim
37.000 keer per jaar bezocht. Dat vraagt een actief beheer. Dat komt tot uitdrukking in de volgende
acties:
 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 de uitwisseling van interessante wetenswaardigheden.
 In e-mail berichten en andere afdelingsuitingen van bestuur en werkgroepcoördinatoren aan
derden verwijzen naar de afdelingswebsite.
 Het bevorderen van een link naar onze afdelingswebsite op de website van daarvoor in
aanmerking komende organisaties.
4.2.4. Gastenboek
Het gastenboek biedt een forum voor de leden voor het uitwisselen van informatie. Er wordt
regelmatig gebruik van gemaakt voor het vermelden van belangwekkende waarnemingen en
nieuwtjes.
Ook bewijst het zijn functie als door de weersomstandigheden een excursie niet kan doorgaan. Via het
gastenboek kunnen leden op een snelle en efficiënte manier op de hoogte worden gebracht.
4.2.5. Maandelijkse reminders
Maandelijks ontvangen de leden met internet een reminder met een overzicht van de activiteiten, die
voor die maand gepland zijn.

Aldus vastgesteld op de Jaarvergadering op 12 maart 2016.
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Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Afdeling Noordwest Veluwe

Jaarverslag 2015
Inleiding
Is 2015 een bijzonder jaar voor de KNNV afdeling Noordwest Veluwe?
Ja, want het is in deze tijd sowieso al heel bijzonder dat er zoveel mensen, zo vaak en zo intensief in
verenigingsverband met elkaar van de natuur genieten. Ook dit jaar is weer veelvuldig gezocht naar
bijzondere plantjes, naar paddenstoelen, naar de eitjes van de sleedoornpage, is gewerkt in de
natuur, is met name het Natura 2000 gebied in onze regio beschermd tegen opdringende
economische ontwikkelingen, is geluisterd naar vogelgeluiden, zijn er foto’s gemaakt van insecten, zijn
er weer veel padden van een wisse dood gered, hebben we veel waarnemingen vastgelegd en is over
dit alles gecommuniceerd naar onze stads- en dorpsgenoten. U kunt het allemaal in het vervolg wat
uitgebreider nalezen.
Op landelijk niveau speelt een discussie over het samengaan of versterkte samenwerking van de
KNNV met het IVN en eventueel zelfs met nog andere verenigingen. Landelijk bezien een moeizaam
proces, gelet op de vele principiële en praktisch verschillen tussen (de leden van) beide verenigingen.
Onze afdeling heeft zich nadat de leden waren geraadpleegd positief opgesteld en aangeboden mee
te denken over oplossingen voor die vele verschillen. Het landelijke beeld is nu dat er toch te veel
hobbels zijn voor het daadwerkelijk samengaan op landelijk niveau. Dat neemt niet weg dat lokale
initiatieven alle ruimte krijgen. In onze regio zijn dit jaar de banden met de andere natuurorganisaties
als IVN, de Vogelwacht en de Stichting Natuur- en Milieubescherming Putten verder versterkt. Eens
per jaar wordt gezamenlijk vergaderd en is er een gezamenlijke excursie. Ook hebben we dit jaar weer
deelgenomen en bijgedragen aan de Nacht van de Nacht
Er zijn dit jaar weer een aantal wisselingen te melden bij de coördinatoren. Maar heel bijzonder is dat
we er ook in 2015 weer in zijn geslaagd de openvallende plekken weer op te vullen. Als eerste kan in
dit verband de oprichting van de wandelgroep de Wandeling worden genoemd. Anne Norg en Marian
de Keijzer waren direct bereid de coördinatie daarvan op zich te nemen en hebben een gevarieerd
programma verzorgd. Daarnaast heeft Henk Oliedam de coördinatie van de cursussen op zich
genomen en bleek Nico de Jong bereid de redactie van het Linnaeusklokje te completeren. Ati Vijge
heeft de distributie van het Klokje van John Smal overgenomen. En bij de werkgroep
Landschapsbeheer heeft Michiel de Vries zich helaas om gezondheidsredenen moeten terugtrekken
als coördinator. Zijn werkzaamheden worden door de andere coördinatoren overgenomen.
Vanaf voorjaar 2015 neemt Jan Willem Jonker de persvoorlichting voor zijn rekening.
Tot slot kan gemeld worden dat eind november onze (waarnemend) voorzitter Nico Hoogteijling heeft
moeten besluiten de komende 10 maanden voorrang te geven aan zijn studie. Zijn taken worden door
de overige bestuursleden overgenomen. In de werkgroep Natuurgegevens wordt zijn plaats
ingenomen door Jan Willem Jonker.
We hebben dit jaar opnieuw meegedaan met het meerjarige centrale thema van de landelijke KNNV:
Natuur in stad en dorp. Nadat eerder al de tuin en balkon en de natuur in je omgeving centraal
stonden werd dit jaar dus extra aandacht besteed aan de natuur in stad.
Voor het inventariseren van een gebied werd dit jaar Landgoed Vanenburg gekozen. Het gebied werd
een aantal keren bezocht met als hoogtepunt de inventarisatiedag op 21 augustus voor de
nachtvlinders en op 22 augustus voor de overige planten en diertjes. Veel activiteiten en een goede
gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei zaken, die ons bezighouden. Een
belangrijk onderdeel van de dag is het versterken van de onderlinge band tussen de leden. Dat gaat
eigenlijk vanzelf tijdens de excursies, maar vooral ook tijdens de pauzes tussen de excursies met
koffie en thee. Het verzamelen en invoeren van de waarnemingen in www.waarneming.nl is
tegenwoordig vanzelfsprekend. Veel andere mensen profiteren van de kennis, die op die manier met
anderen wordt gedeeld.
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De rapportage van Nieuw Groevenbeek over de inventarisatie van 2014 werd dit jaar succesvol
afgerond en op een gezellige bijeenkomst aan de eigenaars van het gebied overhandigd. De
eigenaars waren blij met het rapport en gaan zeker met de aanbevelingen aan de slag.
Dit jaar zijn we getroffen door het overlijden van Gerard Sprik en Gert Bronkhorst. We wensen
betrokkenen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Het aantal leden is dit jaar afgenomen. Vorig jaar nog een kleine teruggang van 256 naar 252, nu een
wat grotere afname naar 241. Het betreft 7 leden en 4 huisgenootleden. Het is een verschijnsel waar
veel verenigingen mee te maken hebben, maar voor het bestuur wel een reden om er extra aandacht
aan te geven. Vandaar dat er een ledenwervingsactie is gestart met een voordeel voor leden, die
nieuwe leden aanbrengen. We hopen daarmee de teruggang te kunnen stoppen of beperken.
Het bestuur heeft zeven keer vergaderd en onze afdeling vertegenwoordigd in de jaarlijkse
Vertegenwoordigende Vergadering en de jaarlijkse Gewestelijke vergadering. Op de beleidsraad
moesten we helaas verstek laten gaan. Wel hebben we een oproep gedaan om de samenwerking met
IVN voortvarend op te pakken.
De Wandeling
Een nieuwe activiteit, die door Anne Norg en Marian de Keijzer na de Jaarvergadering 2015
voortvarend is opgepakt. Iedere maand stond er sindsdien wel een wandeling op het programma.
Bijvoorbeeld in het Leuvenumse Bos, bij Drie, bij Landgoed Oldenaller, op de Groevenbeekse Heide,
bij de Stakenberg en tot slot bij Groot-Spriel nabij Putten. Jammer dat het heel vaak slecht weer was
en de ‘concurrentie’ van andere natuurverenigingen groot, waardoor de deelname tegenvalt. In
december gaan we evalueren of er voldoende basis is om hier mee door te gaan.
Fotografiewerkgroep Camera Natura
Ook dit jaar kwam de fotogafiewerkgroep weer 8 x bijeen in het zalencentrum de Roef in Harderwijk,
onze vaste plaats voor de bijeenkomsten op elke 4de dinsdagavond van de maand.
Naast het bekijken en bespreken van de gemaakte foto’s, is aandacht besteed aan macrofotografie:
het bekijken van een dvd met veel praktische tips om dit in de praktijk brengen tijdens onze buiten
fotografie activiteiten. In het najaar was het thema: “hoe wil je je foto in beeld brengen”, ook dat
leverde weer bijzondere foto’s op. Verder mochten we 3 gasten ontvangen. Fotograaf Harro Bannink
met het onderwerp “wat bepaalt de kwaliteit van een foto”, wat is een goede compositie en welke
camera instellingen kun je gebruiken; Gastspreker Johan Degeweij over het werk en drijfveren van
natuurfotograaf Fred Hazelhoff, waarbij hij ook eigen foto’s heeft laten zien. En tot slot fotograaf GertJan Cromwijk die een presentatie heeft gehouden van eigen werk en uitleg gaf hoe hij de foto’s heeft
gemaakt. Het waren leerzame bijeenkomsten.
Met uitzondering van de zomermaanden zijn we 1 x per maand er op uit gegaan om buiten te
fotograferen, meestal n.a.v. een opdracht. 2 x kon deze activiteit niet doorgaan i.v.m. slechte
weersomstandigheden. Ook in het digitale fotoboek zijn weer nieuwe foto’s opgenomen.
Werkgroep landschapsbeheer
Voor ons gevoel loopt ons “boekjaar” van september t/m maart omdat dat onze actieve periode in het
landschap is. Zoals vorig jaar al is aangekondigd heeft Aart Brons het coördinerende werk van Jan de
Jager overgenomen en heeft Michiel de Vries zijn activiteiten in september vanwege zijn gezondheid
noodgedwongen op moeten geven. Heel jammer als je je er zo betrokken bij voelt. Beiden zij ook “in
eigen kring” hartelijk bedankt voor hun inzet in het landschap.
Grote verslagenheid was er toen we hoorden dat onze coördinator Gert Bronkhorst was overleden. Op
donderdag zaten we als coördinatoren om de tafel en twee dagen later hoorden we van zijn overlijden.
Onbegrijpelijk. We hebben er samen als groep veel aandacht aan besteed. Ook dát te delen geeft een
groter gevoel van saamhorigheid.
Ook dit jaar hebben onze mensen (20-25 man en vrouw) zich met veel enthousiasme ingezet voor het
landschap én voor elkaar. Heideveldjes of houtwallen opschonen, wilgen knotten, heg aanplanten zijn
zo onze voornaamste bezigheden. Aan het einde van elke werkochtend, kijken we nog even naar het
resultaat en gaan dan met een voldaan gevoel naar huis. Maar eerst is er - bijna altijd - nog een
heerlijke kop soep, een hamburger, een croquet, een drankje of een borreltje van de beheerder. Een
welgemeende blijk van waardering. Slechts één werkochtend is vanwege het weer niet doorgegaan.
Opvallend en verrassend is ook dat er elk seizoen wel weer een nieuw natuurterrein(tje) bij komt waar
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niemand van ons van het bestaan af wist. Al met al: er is veel te beleven in de prachtige natuur om
ons heen die hier en daar wel een handje geholpen kan worden.
Coördinator cursussen
Mede door de verhuizing van Paul Matlung vorig jaar en het niet direct voor handen hebben van een
opvolger zijn er dit jaar geen cursussen meer georganiseerd. Met ingang van juli heeft Henk Oliedam,
het stokje van Paul overgenomen. Toen is ook in goed overleg besloten in het najaar geen cursussen
meer te organiseren.
Natuurbeschermingswerkgroep
De agenda van de in 2015 gehouden bijeenkomst van de gezamenlijke werkgroep van onze afdeling
met de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe vermeldde ook het afgelopen jaar weer tal van
onderwerpen. Daarnaast was er veel overleg tussen de leden van de NBW via onder andere e-mail. In
de drie afleveringen van de periodieken van beide verenigingen hielden we de leden van de
ontwikkelingen op de hoogte.
Hierna enkele in het oog lopende onderwerpen van 2015.
Op 11 maart 2015 verklaarde de Raad van State een beroep van onze verenigingen gegrond. Dit
beroep had betrekking op verleende Natuurbeschermingswetvergunningen voor een aantal
verdiepingsprojecten in het Wolderwijd en
in het Veluwemeer. Aangezien met de
verdiepingswerkzaamheden in het
Wolderwijd ten behoeve van het Tulpeiland
bij Zeewolde werd doorgegaan, werd
naleving van de uitspraak door middel van
de indiening van een handhavingsverzoek
op 17 maart 2015 gevraagd bij de provincie
Flevoland. Op 18 maart werden de
verdiepingswerkzaamheden gestaakt.
Nieuwe vergunningen zijn op dit moment
van schrijven bij de provincie Flevoland in
voorbereiding nadat een uitvoerig, al in
eerdere jaren door onze verenigingen
gewenst, rapport is uitgebracht over de
effecten van de voorgenomen verdiepingen
voor de (winter)vogelstand in het Natura
2000-gebied Veluwerandmeren.
Al op 1 november 2014 werd bij de provincie Gelderland een zienswijze ingediend naar aanleiding van
het voornemen een vergunning Natuurbeschermingswet te verlenen ten behoeve van een uitbreiding
van hotel Van der Valk in Harderwijk. Het betreft een uitbreiding met negatieve gevolgen voor het
Natura 2000-gebied Veluwe. De vergunning werd toch verleend en op 4 augustus 2015 werd
hiertegen bij de Raad van State beroep ingesteld.
Veel energie werd ook gestoken in het tegengaan van vogelverstoringen op de Veluwerandmeren
door kitesurfers en in het bijzonder vanaf de strandjes in de bebouwde kom van Harderwijk. Met de
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek en Stadstoezicht Harderwijk werden afspraken
gemaakt. Deze afspraken resulteerden het afgelopen jaar in behalve een aantal waarschuwingen ook
in een aantal processen-verbaal aan het adres van overtreders. Halverwege het jaar plaatste de
gemeente Harderwijk op alle strandjes informatiebebording met onder andere vermelding van het
kitesurfverbod vanaf de strandjes en met een verwijzing naar de kitesurfzone Strand Horst.
Ten slotte een greep uit overige onderwerpen die tijdens de verslagperiode (veel) aandacht vroegen.
Het ging hier om de renovatie Droompark Bad Hoophuizen, windmolens op industrieterrein Lorentz in
Harderwijk, oplevering zandwinning Veluwemeer bij Elburg, voornemen nieuw peilbesluit voor onder
andere de Veluwerandmeren (IJsselmeergebied), een beleidsregel reclamemasten van de gemeente
Harderwijk en het fietspad Mheenlanden Hierden.
Paddenwerkgroep
Dit jaar werd de afzetting langs de Jhr. Dr. Sandbergweg geplaatst op dinsdag 17 februari en
weggehaald op dinsdag 14 april. Bij het plaatsen van de afzetting bleek een aantal paaltjes
verdwenen te zijn, waardoor de afzetting een wat slordig beeld gaf. Ook heeft een voorjaarsstorm nog
al schade aangericht. De overzet is verder goed verlopen.
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De winter van 2014 was met name in januari en februari zeer zacht, waardoor wij dat jaar veel
amfibieën (kikkers) gemist hebben. Het jaar 2015 had een bijzonder droge en koude periode in maart
en begin april. Het aantal opgevangen amfibieën is toen ook tegengevallen. Een mogelijkheid zou ook
kunnen zijn dat net als in 2010 een virusinfectie bij kikkers zijn tol heeft geëist. Bij controle van de
vijver zijn geen dode kikkers aangetroffen, maar wel grote goed uitziende hompen kikkerdril gezien.
De resultaten van de overzet van de laatste vijf jaren:
Jaar Kl. Watersalamander. Alpenwatersalamander. Gewone Pad. Bruine kikker.
2015
16
14
290
77
2014
26
20
321
43
2013
36
9
627
150
2012
19
7
426
95
2011
85
2
397
104
2010
59
13
158
51

Opmerking.
Koud voorjaar
Zachte Winter

Infectie (?)

Deze aantallen zijn in de emmers opgevangen dieren, dat zijn natuurlijk niet alle amfibieën die in de
vijver bij Leuvenum voorkomen. De dieren komen uit alle richtingen naar de vijver.
Bij donkere omstandigheden zijn de verschillen tussen kleine watersalamander en
alpenwatersalamander niet altijd duidelijk te zien.
De aantallen zijn ook sterk afhankelijk van het verloop van de winter.
Hartelijk dank aan Jan de Ruiter, de Gemeente Ermelo en aan alle medewerkers bij het plaatsen van
de afzetting en het overzetten van de amfibieën.
Plantenactiviteiten
Dit jaar zijn er dertien plantenexcursies georganiseerd, t.w. zes op zaterdag, twee op zondag en vijf op
woensdag. Het betrof vijf hele dag excursies, zeven halve dagexcursies en één avondexcursie. Twee
excursies zijn niet doorgegaan. De mossenexcursie van zaterdag 31 januari vanwege sneeuw. De
excursie naar Kortenhoef gepland op 18 juli is, na eerst een week uitgesteld te zijn vanwege mijn
vakantie, de 25 e alsnog niet doorgegaan vanwege hevige storm. De excursie langs het Zeepad in
Harderwijk is van 1 juli verplaatst naar 19 augustus omdat 1 juli de bermen gemaaid zouden zijn. Naar
de gemeente is een uitgebreide plantenlijst gestuurd. De mossenexcursie van 5 december moet nog
plaatsvinden.
Op 18 februari heeft Egbert de Boer, districtscoördinator een voorlichtingsavond over het werk en de
werkwijze van FLORON gegeven.
Het Linnaeusklokje is gebruikt om informatie te geven over de kruisbloemigen, plantenfamilie 2014,
informatie te geven over de composieten, plantenfamilie 2015, en aandacht te vragen voor de
projecten van FLORON, zoals de kleine Schorseneer. Ook de determinatieavonden bij Lucie Wessel
(IVN-Nijkerk) zijn hierin aangekondigd.
Paddenstoelenactiviteiten
In 2015 zijn 3 paddenstoelenexcursies gehouden onder leiding van Annemarie Kooistra.
Verschillende bossen zijn bezocht in de omgeving van Leuvenum, Staverden en Drie, waar veel
verschillende soorten te vinden zijn.
Een keer bij slecht weer was de deelname bescheiden met 7 personen, de andere keren was de
opkomst 14 en 28! personen. Gemiddeld een deelname van ruim 16.
In het kader van de inventarisatie van de Vanenburg is in oktober een paddenstoelenexcursie
gehouden onder leiding van Nico en Marjo Dam.
Vlinderwerkgroep
Tijdens de werkgroepavond vertoonden Henk van de Burg en Wilco Klompenhouwer op vernuftige
wijze ‘geschoten’ plaatjes van nachtvlinders in de achtertuin.
De vlinderaars lieten zich niet uit het veld slaan door regenachtige omstandigheden bij het startpunt
van een aantal veldactiviteiten. Precies volgens de weersvoorspellingen klaarde het tijdig op en kon in
het Bargerveen naast andere vlinders ook de aardbeivlinder gezien worden. Op de middagexcursie
in het Harderwold was het al niet anders met het bruin zandoogje als hoofdmoot. Zowel de kleine
ijsvogelvlinder als het koevinkje lieten zich volop bewonderen tijdens de excursie in het Leusveld.
De zoektocht naar de sleedoornpage in Nunspeet was minder succesvol want de beoogde soort
vonden we niet. Volgend jaar beter.
Uiteraard was de vlinderwerkgroep ook present bij de inventarisatiedag op het landgoed Vanenburg
evenals tijdens de nachtvlinderinventarisatie op de daaraan voorafgaande avond, toen maar liefst een
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tweetal weeskindersoorten (rood weeskind en zwart weeskind) zich het sterk verzoete wijnmengsel
goed lieten smaken. Deelname aan de traditionele Nationale Nachtvlindernacht op de Groevenbeekse
hei leverde als meeste bijzondere soort een late heide-uil op.
Vogelactiviteiten
Een belangrijke activiteit is dit jaar de bijdrage geweest aan het natuurproject “Vanenburg/Banenburg
2015” met in juni een vroege vogelexcursie, een avondexcursie en een vroege vogel excursie op de
inventarisatiedag in augustus.
In samenwerking met de Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe is een lezing georganiseerd over de
vogels van Spitsbergen met als spreker Dr. Maarten Loonen.
Dit jaar zijn nog zes excursies gehouden in onze omgeving: een klapeksterexcursie o.l.v. Paul v.d.
Poel op de Emelose Heide, een excursie Delta Schuitenbeek, twee excursies Harderbroek, een
excursie Essenburg en Groot Weiland (i.s.m. Vogelbeschermingswacht) en een excursie
Oostvaardersplassen.
Twee excursies verder weg: een naar de Zuidpier van IJmuiden (i.s.m. Vogelbeschermingswacht) en
een naar Schouwen – Duiveland (slikken en schorren van de Oosterschelde).
Door ongunstige weersomstandigheden zijn twee excursies afgelast: een weidevogelexcursie in het
Eemgebied (28 maart, storm en regen) en een purperreigerexcursie langs de Kromme Rade (18 juli,
temperaturen boven 30 graden)
Korte verslagen van de excursies zijn steeds op onze KNNV – Website geplaatst.
Werkgroep natuurgegevens
In 2015 is het verslag van de waarnemingen op Nieuw Groevenbeek in de periode 1 april 2014 tot 1
april 2015 afgerond. Naast waarnemingen per soortgroep bevat het verslag enige aanbevelingen voor
beheer. Op 30 november 2015 is het rapport aangeboden aan de beheerder en de directeur van het
landgoed Nieuw Groevenbeek.
Het landgoed Vanenburg is geïnventariseerd vanaf april 2015 en is door diverse werkgroepen
bezocht. Alle waarnemingen zijn ingevoerd op Waarneming.nl. Op zaterdag 22 augustus is een
succesvolle inventarisatiedag gehouden vanuit de kas van het landgoed. Tijdens de avond ervoor
werden nachtvlinders geïnventariseerd met behulp van licht en scherm. ‘s Morgens gaf het hoofd
groenbeheer Marco van Buiten een toelichting op het beheer van het landgoed. Hij liet daarbij weten
dat hij en zijn collega's onder invloed van onze inventarisaties bezig waren het beheer op meer
biologische wijze te benaderen.
De werkgroep is vijf keer bijeen geweest ter voorbereiding van de inventarisatiedag en de uitwerking
van de gegevens in het rapport.
Promotie
Vanaf voorjaar 2015 heeft Jan Willem Jonker de persvoorlichting voor zijn rekening genomen.
Verschillende persberichten zijn verschenen, zoals
 Vogelexcursie april 2015
 Wandeling Voorthuizerbeken april 2015
 Avondexcursie De Voorlanden 01-07-2015
 Bermexcursie Zeepad Harderwijk augustus 2015
 Vuurwantsen onder lindebomen Oude Kerk Ermelo, augustus 2015
 Paddenstoelenexcursie Koopmansbos Leuvenhorst 05-09-2015
 Nachtvlinderexcursie 11-09-2015
 De wandeling Stakenberg 16-09-2015 (ging niet door wegens slecht weer)
 Paddenstoelenexcursie 10-10-2015 Drie
 Paddenstoelenexcursie Vanenburg 17-10-2015
 Paddenstoelenexcursie 5-11-2015 Drie (werd Speulderbos)
 Vogelexcursie Schuitenbeek 01-11-2015
 De wandeling Staverden 15-11-2015
 Lezing Vogels op Spitsbergen door Dr. Maarten Loonen in De Roef te Harderwijk 25-11-2015
 Wandeling Peppelerboomtocht Groot Spriel Putten 09-12-2015
Met betrekking tot het plaatsen van de aangeleverde persberichten moet wel worden opgemerkt, dat
we sterk afhankelijk zijn van de ruimte die redacties hebben.
Bij sommige nieuwsrubrieken, zoals Harderwijker Courant en Puttens Weekblad wordt de tekst en
beeldmateriaal rechtstreeks op de website ingevoerd en meestal geheel geplaatst. Soms zelfs in de
papieren versie overgenomen.
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We hebben dit jaar geen standactiviteiten uitgevoerd. Voor dit deel van het takenpakket van Tjalling
van der Meer hebben we nog geen opvolger gevonden. Wel hebben we een zogenaamde KNNVbanner aangeschaft, die snel en eenvoudig kan worden opgezet en goed geschikt is voor
‘binnen’werk. De banner is voor het eerst gebruikt tijdens de Nacht van de Nacht.
Communicatie
Ook dit jaar is het verenigingsblad, het Linnaeusklokje, weer drie keer uitgekomen, zowel op papier als
digitaal. Dit was het eerste jaar met Nico de Jong en Chris Herzog als redactie en zij doen het met
veel plezier. Het eerste nummer heeft Chris alleen in elkaar gezet en de overige twee nummer zijn
door beide redactieleden samen geproduceerd. In grote lijnen is het Klokje (nog) hetzelfde gebleven.
Nog steeds kunnen de leden zelf kiezen aan welke vorm ze de voorkeur geven. Grote voordelen van
de digitale versie zijn de besparing op drukkosten voor de vereniging, de kleurenfoto's en de
doorlinkmogelijkheid.
Vanaf het 4e kwartaal 2015 heeft Ati Vijge de distributie van ons Linnaeusklokje van John Smal
overgenomen.
In februari heeft John haar alle ins en outs voor wat betreft het bestellen en distribueren van ons
afdelingsblad geleerd. Ook had hij alles nauwgezet op papier gezet zodat zij precies weet wat ze moet
doen om te zorgen dat onze leden het Linnaeusklokje in papieren- of digitale versie ontvangen. John,
bedankt voor ál die jaren dat jij de distributie voor je rekening nam!
Daarnaast ontvangen de leden met internet maandelijkse de reminders met een overzicht van de
activiteiten voor die maand. In bijzondere gevallen wordt ook tussendoor van de mail gebruik gemaakt
om de leden te wijzen op belangwekkende nieuwtjes. Van deze laatste mogelijkheid wordt
terughoudend gebruik gemaakt.
Ook het gastenboek wordt veelvuldig gebruikt. Niet alleen om interessante waarnemingen met elkaar
te delen, maar ook om last minute informatie over de activiteiten door te geven. Op het gastenboek
worden jaarlijks zo’n 110 berichten geplaatst.
Daarnaast worden via OneDrive allerlei interessante bladen, informatie en artikelen via de cloud
beschikbaar gesteld. In de praktijk neemt het aantal papieren bladen sterk af.
Websitebeheer
Frank ten Bolscher is nu ruim een jaar Websitebeheerder van onze afdeling. Standaard worden iedere
woensdag de aangeleverde stukjes over activiteiten, verslagen en nieuwsitems op de site gezet.
Eventuele spoedjes worden zo nodig tussendoor afgehandeld. Het is gemakkelijk als de tekst zonder
opmaak en de plaatjes apart als bijlage aangeleverd worden.
Er is een goede wisselwerking met het Linnaeusklokje. Voor elk kwartaal worden de stukjes in het
klokje opgenomen met alle info daarbij. Die stukjes vormen ook de basis voor de website.
Tijdens de schoolvakanties neemt Volkert Bakker het beheer over.
De website wordt erg druk bezocht, wat een leuke opsteker is voor de webmaster en de vereniging.
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KNNV 2015
Winst- en Verliesrekening
_______________________________________________________________________________
1101
1102
1100
1110
1120
1130
1300
1403
1410
1421
1424
1425
1426
1420
1431
1432
1433
1430

Klokje druk
Klokje porti
Linnaeusklokje
Bestuurskosten
Vergaderingen; zalen
Bankkosten
Landschapsbeheer
Workshops
Lezingen, film
Inventarisatie-dag
Mossen excursie
Plantenexcursie
Overige excursies
Excursies
Fotografiewerkgroep
Vlinderwerkgroep[
Natuurbesch.werkgroep
Werkgroepen
Resultaat

463,17
137,10
600,27
94,45
336,90
112,58
70,81
0,00
184,49
86,56
0,00
0,00
105,50
192,06
273,75
35,00
37,95
346,70
310,38
____________
2.248,64

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

2104
2105
2100
2200
2301
2300

Contributies 2015
Afdracht KNNV
Netto contributies
Rente
Landschapsbeheer
Bijdragen

2410
2420
2701
2702
2703
2704
2700

Lezingen, film
Excursies
Donaties
Promoties
Natuurbesch.werkgroep
Overige ink.
Overig inkomen

5.759,50
4.419,751.339,75
75,79
470,00
470,00
56,80
0,00
281,55
0,00
0,00
24,75
306,30

____________
2.248,64

Balans 31-12-2015
_______________________________________________________________________________
3101
3102
3103
3106
3100
3200
3300
3410
3420
3500
5000

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

4.016,81
19,21
10.779,42
7,57
14.823,01
0,00
212,87
2,00
1,00
441,59
0,00
__________
15.480,47
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

4100
4201
4202
4200
4300

Vermogen
Cred. Ermelo
Overige credit.
Crediteuren
Vooruit ontvang

Resultaat

11.135,42
3.850,00
117,92
3.967,92
66,75

310,38
____________
15.480,47
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