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

Gegevens bestuur
Voorzitter:
Volkert Bakker T: 0341-424293
E: voorzitter@noordwestveluwe.knnv.nl
Secretaris:
Janny van Oossanen T: 06-53386630
E: secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl
Penningmeester:
Herbert de Ruiter T: 06-27246872.
E: penningmeester@noordwestveluwe.knnv.nl
Bestuurslid:
Ati Vijge-Spijkman T: 0341-560901
E: awvijge@kpnmail.nl
Bestuurslid:
Gerhard Weigand T: 0341-553229
E: bestuurslidgw@noordwestveluwe.knnv.nl

Contributie per 1 januari 2021
leden
huisgenoot-leden
jeugdleden (t/m 25 jaar)

€ 30,25 per jaar
€ 15,75 per jaar
€ 19,50 per jaar

Banknummer NL37 TRIO 0338 9474 42 ten name van KNNV, afd. Noord West Veluwe,
Harderwijk

Beloningsbeleid
De Vereniging wordt volledig gedraaid door vrijwilligers. Er worden geen beloningen
uitgedeeld.

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

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.

DE WERKGROEP
Artikel 6
1.
Een werkgroep als bedoeld in artikel 3, onder c. kan worden opgericht door tenminste drie
leden gezamenlijk.
2.
Een werkgroep kan worden opgericht voor elk onderdeel van de veldbiologie, alsmede
voor enige activiteit als bedoeld in artikel 3.
3.
Het erkennen van een werkgroep geschiedt door het bestuur, na bereidverklaring van de
oprichters om zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging te
onderwerpen. Wanneer het bestuur erkenning weigert, deelt het de redenen daarvan
schriftelijk aan de oprichters mede. Van een weigering is beroep mogelijk op de algemene
vergadering, op de wijze als in het huishoudelijk reglement wordt bepaald.
4.
Alleen leden van de vereniging kunnen lid van de werkgroep zijn.
5.
De werkgroep legt van haar beleid gedurende enig kalenderjaar en het beheer van de
haar in dat jaar toevertrouwde geldmiddelen voor één februari van het volgende
kalenderjaar rekening en verantwoording af aan het bestuur.
6.
Voor het overige is de werkgroep, met inachtneming van het doel van de vereniging als
bepaald in artikel 2, vrij in de wijze waarop zij haar taak vervult.
7.
Een werkgroep kan door het bestuur schriftelijk en onder voorwaarden voor onbepaalde
tijd gemachtigd worden om in en buiten rechte op te treden namens de vereniging.
DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 7
1.
De algemene vergadering van de vereniging bestaat uit stemgerechtigde leden.
2.
Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden van de vereniging toe die niet
door de wet of de statuten aan de andere organen van de vereniging zijn toegekend.
3.
In de algemene vergadering worden jaarlijks in elk geval de volgende onderwerpen
behandeld: het bestuursbeleid, waaronder het algemene verenigingsbeleid; de contributie
en de begroting; het jaarverslag en het financieel verslag over het laatste verenigingsjaar;
de verkiezing van bestuursleden en de benoeming van een afgevaardigde en
plaatsvervangende afgevaardigde(n) voor de Vertegenwoordigende Vergadering van de
KNNV en een vertegenwoordiger voor de Beleidsraad van de KNNV.
Het jaarverslag, het financieel verslag en de begroting, inclusief de contributiegoedkeuring,
behoeven de goedkeuring van de algemene vergadering.
4.
Een algemene vergadering wordt gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht
maar ten minste eenmaal per jaar. De jaarlijkse vergadering vindt plaats binnen drie
maanden na afloop van het boekjaar.
5.
Op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
ten minste eentiende gedeelte van de stemmen, is het bestuur verplicht tot het doen
houden van een algemene vergadering binnen een termijn van vier weken. Indien aan het
verzoek binnen twee weken nadat het door het bestuur is ontvangen geen gevolg is
gegeven, kunnen de verzoekers de vergadering schriftelijk bijeenroepen.
6.
De leden worden voor een algemene vergadering schriftelijk opgeroepen met
inachtneming van een termijn van ten minste twee weken en onder vermelding van de te
behandelen onderwerpen. Aan de agenda kan een onderwerp worden toegevoegd dat ten
minste een week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur is ingediend. Ter
vergadering kan alsnog een agendapunt worden toegevoegd, tenzij ten minste eenvierde
gedeelte van de stemgerechtigde leden zich hiertegen verzet.

DE KASCOMMISSIE
Artikel 8
1.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie.
2.
De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden die geen deel uitmaken van het
bestuur.
3.
De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten van de
vereniging.
4.
De kascommissie brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5.

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

HET BESTUUR: ZIJN SAMENSTELLING
Artikel 9
1.
Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten
minste 3 en ten hoogste 9 leden.
2.
Een bestuurslid wordt door de algemene vergadering gekozen uit de leden voor een
periode van 6 jaren. Het lid is eenmaal direct herkiesbaar. De algemene vergadering kan
een statutair niet herkiesbaar bestuurslid herkiezen, mits met een meerderheid van ten
minste tweederde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
3.
De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering in die hoedanigheid
gekozen voor een periode van 6 jaren. In afwijking van het bepaalde onder 2. is de
voorzitter tweemaal direct herkiesbaar.
4.
Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester en verdeelt
onderling de overige functies, waaronder die van vice-voorzitter en gewestelijk
vertegenwoordiger.
5.
Voor zijn leden wordt door het bestuur een rooster van aan- en aftreden opgesteld.
6.
Voor de verkiezing van leden van het bestuur stelt het bestuur kandidaten van wie de
namen tegelijk met de agenda bekend worden gemaakt. Ten minste 5 leden gezamenlijk
kunnen uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering waarin de vervulling van de
vacature aan de orde komt, schriftelijk bij het bestuur een tegenkandidaat voordragen
onder gelijktijdige overlegging van een schriftelijke bereidverklaring van de voorgedragen
tegenkandidaat. Hierbij dient te worden aangegeven tegen welke van de door het bestuur
gestelde kandidaat de tegenkandidaat wordt gesteld. Indien voor een vacature met
inachtneming van het hiervoor bepaalde, één kandidaat is gesteld, wordt deze door de
vergadering benoemd.
7.
Indien voor een vacature twee of meer kandidaten zijn gesteld, wordt in de vacature
voorzien door verkiezing.
8.
Een tussentijdse vacature in het bestuur ontstaat wanneer een bestuurslid ophoudt lid te
zijn van de vereniging, als bestuurslid bedankt of van zijn functie wordt ontheven, alsmede
door ondercuratelestelling. De wijze van vervulling van een tussentijdse vacature wordt in
het huishoudelijk reglement bepaald.
9.
De algemene vergadering is bevoegd een lid van het bestuur van zijn functie te ontheffen
mits dit besluit wordt genomen met een meerderheid van ten minste drievierde gedeelte
van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin een zodanig
aantal leden aanwezig is als bevoegd tot het uitbrengen van ten minste tweederde
gedeelte van de stemmen. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig dan kan de
daaropvolgende vergadering, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden, het
besluit tot ontheffing nemen met ten minste drievierde gedeelte van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen.

HET BESTUUR: ZIJN BEVOEGDHEDEN
Artikel 10
1.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid 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

4.

5.
6.

7.

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 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

6.
7.

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.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING
AFDELING NOORDWEST VELUWE

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

De contributie
Artikel 2
1
Het bedrag van de jaarlijkse contributie voor het lid als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de
statuten, het bedrag van de jaarlijkse contributie voor het huisgenootlid als bedoeld in
artikel 4 lid 3 van de statuten en het bedrag van de jaarlijkse contributie voor jeugdleden
als bedoeld in artikel 2 lid 3 van dit reglement worden door de algemene vergadering
vastgesteld.
2
Het erelid van de vereniging als bedoeld in artikel 4 lid 4 van de statuten is vrijgesteld
van contributie. Het eventuele erelid telt wel mee bij het bepalen van de afdracht aan de
KNNV
3
De Vereniging kent jeugdleden. Jeugdleden zijn leden tot 1 januari van het jaar nadat ze
de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt.

Beroepsprocedures
Artikel 3
1
Het beroep, als bedoeld in artikel 4 lid 5 en lid 11, respectievelijk artikel 5 lid 2 en lid 8
van de statuten kan worden ingesteld door middel van een aangetekende brief aan het
bestuur binnen vier weken na de dagtekening van de mededeling van het besluit
waartegen betrokkene in beroep wenst te gaan.
2
Het bestuur is verplicht het beroep op de eerst volgende algemene vergadering aan de
orde te stellen. Laat het bestuur dit na, dan wordt het beroep geacht gegrond te zijn.
3
Indien de betrokkene de wenst daartoe schriftelijk te kennen heeft gegeven, zal
betrokkenen worden gehoord door een commissie van onderzoek, bestaande uit drie
door en uit de algemene vergadering gekozen leden. Nalatigheid in deze heeft tot
gevolg dat het beroep wordt geacht gegrond te zijn.
4
De commissie van onderzoek brengt op de eerst volgende algemene vergadering
verslag uit waarna op het beroep wordt beslist. Nalatigheid in deze heeft tot gevolg dat
het beroep wordt geacht gegrond te zijn.
5
Het bestuur deelt de betrokkene de beslissing op het beroep schriftelijk mede.
6·
Gedurende de beroeps termijn en hangende het beroep kan de betrokkene geen
aanspraak maken op rechten die uit het lidmaatschap voortvloeien.
7
Het beroep als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de statuten kan worden ingesteld door
middel van een aangetekende brief gericht aan het bestuur, binnen vier weken na
dagtekening van de mededeling

De tussentijdse vacature in het bestuur
Artikel 4
1
In een tussentijdse vacature in het bestuur, als bedoeld in artikel 9 lid 7 van de statuten
wordt door het bestuur voorzien tot de eerstvolgende algemene vergadering
Het tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop degenen in wiens
plaats hij is gekozen zou zijn afgetreden doch is herkiesbaar ook als degen in wiens
plaats hij is gekozen statutair niet herkiesbaar zou zijn.

De onkosten vergoeding
Artikel 5
1 Het lid dat onkosten maakt ten behoeve van de vereniging kan daartoe van de
Vereniging een vergoeding ontvangen.
2 De onkostenvergoeding wordt geregeld in het Declaratie besluit.

Abonnement Linnaeusklokje
Artikel 6
Het abonnementsgeld voor niet-leden wordt door het bestuur vastgesteld.

Werkgroepen
Artikel 7
1
Uiterlijk 15 december wordt door een werkgroep een begroting voor het jaar daarna van
verwachte inkomsten en uitgaven met een korte toelichting schriftelijk ingediend bij de
penningmeester.
2
Werkgroepen kunnen vrijwilligers toestaan deel te nemen aan hun activiteiten.
De vrijwilliger kan geen aanspraak maken op rechten voortvloeiend uit het lidmaatschap
van de Vereniging

Het onvoorziene geval
Slot artikel
1
In het geval waarin door het Huishoudelijk Reglement niet wordt voorzien beslist het
bestuur.

DECLARATIEBESLUIT van de KNNV afdeling Noordwest Veluwe

Het bestuur van de KNNV afdeling Noordwest Veluwe,
overwegende dat het gewenst is dat met betrekking tot het declareren van onkosten die ten
behoeve van de vereniging worden gemaakt, nadere regels worden vastgesteld,
gelet op artikel 5, lid 2 van het Huishoudelijk reglement,
Besluit:
Artikel 1 – Algemeen
1. Onder de daartoe bevoegde verstaat dit Besluit de penningmeester indien en voorzover de
vergoeding niet meer bedraagt dan € 250,00 en, in afwijking van de Statuten artikel 10 lid 2,
het bestuur indien en voorzover de vergoeding niet meer bedraagt dan € 3000,00.
2. Alleen de door het bestuur benoemde coördinatoren kunnen uitgaven doen namens de
Vereniging voor zover deze uitgaven vallen binnen de door de Algemene Vergadering
goedgekeurde lopende begroting. In alle overige zaken dient vooraf toestemming te worden
verleend door de bevoegde.
Artikel 2 – Regels voor het declareren van onkosten betreffende een reis
1. Voor het declareren van onkosten betreffende een gemaakte reis komen ten hoogste de
werkelijk gemaakte onkosten in aanmerking.
2. Een reis dient zoveel mogelijk met de laagste klasse van het openbaar vervoer te worden
gemaakt.
3. Indien openbaar vervoer niet mogelijk of niet doelmatig is, dient de daartoe bevoegde
vooraf toestemming te verlenen om met een auto de reis te maken doch uitsluitend in het
geval dat het reizen met een auto duurder is dan met het openbaar vervoer.
4. Voor het declareren als bedoeld onder 3 is een kilometervergoeding van toepassing die
door het bestuur wordt vastgesteld.
5. Het in lid 1 tot en met 4 bepaalde is uitsluitend van toepassing op een reis binnen
Nederland.
6. Voor een reis buiten Nederland worden voor het declareren de regels per reis door het
bestuur vastgesteld.
Artikel 3 – Regels voor het declareren van onkosten, niet betreffende een reis
1. Voor het declareren van onkosten, niet betreffende een reis, komen ten hoogste de
werkelijk gemaakte onkosten in aanmerking.
2. Bij een declaratie van onkosten, niet betreffende een reis, dienen betalingsbewijzen te
worden overgelegd.
Artikel 4 – Indienen van de declaratie
1. Een declaratie geschiedt te allen tijde schriftelijk.
2. De declaratie wordt zo spoedig mogelijk na het maken van de onkosten, doch uiterlijk 1
februari van het volgende boekjaar, ingediend bij de penningmeester.
Artikel 5 – Controle van de declaratie

De declaratie wordt gecontroleerd door de penningmeester.
Artikel 6 – Betaalbaarstelling van de declaratie
De declaratie wordt betaalbaar gesteld door de penningmeester.
Artikel 7 – Afwijkingsbevoegdheid
1. De penningmeester is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 1, bevoegd om van de
regels als bepaald in de artikelen 2, 3 en 4, lid 3 gemotiveerd af te wijken. In voorkomend
geval wordt het bestuur zo spoedig mogelijk daarvan in kennis gesteld.
2. Indien een beroep op de bevoegdheid als bedoeld onder 1 niet wordt gehonoreerd, kan
hiertegen bezwaar worden gemaakt bij het bestuur.
Artikel 8 – Slotbepalingen
1. Dit Besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag volgende op die waarop namens
het bestuur van de KNNV afdeling Noordwest Veluwe de voorzitter en secretaris het Besluit
hebben getekend.
2. Een kopie van dit Besluit wordt ter kennis gebracht aan de leden van het bestuur en aan de
kascommissie
3. Dit Besluit kan worden aangehaald als: Declaratiebesluit van de KNNV afdeling Noordwest
Veluwe

Ermelo,
Namens het bestuur van de KNNV afdeling Noordwest Veluwe

De voorzitter,

De secretaris,

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Afdeling Noordwest Veluwe

Jaarplan 2021

I. Inleiding
Dit is het jaarplan 2021 van onze afdeling. Hierin formuleren we het strategisch beleid, waarin
wordt aangegeven wat we op welke manier op middellange termijn willen bereiken.
Een concrete uitwerking van de activiteiten is opgenomen in de paragraaf ‘Inhoudelijk beleid:
de activiteiten’. In het laatste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de organisatorische
aspecten, waaronder we ook de communicatie en promotie rekenen.
De verdere concretisering van dit plan is te vinden op onze website (noordwestveluwe.knnv.nl),
in het Linnaeusklokje (zie hierna onder 4.2 Communicatie) en in de maandelijkse Reminders
die via e-mail naar de leden worden gezonden. Het Gastenboek op onze website speelt een
belangrijke rol. U vindt er niet alleen de laatste nieuwtjes, maar ook wordt daar gemeld of een
excursie doorgaat, of bijvoorbeeld door de weersomstandigheden op het laatste moment wordt
afgelast.
De KNNV is een landelijke vereniging. De leden van onze afdeling zijn ook landelijk lid. Zij
kunnen dus ook deelnemen aan de landelijk georganiseerde activiteiten zoals
kampeervakanties en reizen. Deze activiteiten zijn niet in dit jaarplan opgenomen. Informatie
daarover is te vinden op de landelijke website: www.knnv.nl. Ook kan via de landelijke website
gemakkelijk kennis worden genomen van de activiteiten van andere afdelingen. Een keer
meedoen bij een andere afdeling kan altijd.

II. Strategisch beleid
De KNNV is de landelijke vereniging voor veldbiologie, voor actieve natuurliefhebbers en beschermers. Voor mensen die graag meer over de natuur, planten en dieren willen weten en
ervan genieten. KNNV leden organiseren natuurexcursies, inventarisaties, lezingen en
cursussen, en ze wandelen, fietsen en kamperen veel buiten. Want wat is er leuker dan samen
met anderen de natuur te ontdekken?
Het motto van de KNNV draait om de begrippen: natuurstudie, natuurbeleving en
natuurbescherming: ontdek, beleef en bescherm! Laten we dat vooral samen doen, samen met
andere natuurverenigingen.
Binnen de vereniging is veel aandacht voor de verschillende soorten in de natuur. Maar wat de
KNNV onderscheidt van andere verenigingen is dat er leden zijn, die de samenhang tussen die
soorten kunnen aangeven: de ecologie van de natuur. Veel KNNV-ers zijn van mening dat de
natuurbeleving eigenlijk voorop zou moeten staan. Dat spreekt eigenlijk voor zich. Als je ergens
plezier aan beleeft, komt de studie en bescherming vanzelf.
Voor komend jaar zullen we een slag om onze arm moeten houden vanwege
Coronamaatregelen. Hoe het Coronabeleid zal verlopen is nog niet te zeggen. Moeilijk is het
om activiteiten te plannen op lange termijn! Toch zullen we dit doen. Ook zullen er meer
spontane acties gaan plaatsvinden. Deze spontane acties zullen aangekondigd worden op de
app “spontane excursies KNNV” of via de reminder.

Het komt er op neer dat we ook voor komend jaar weer proberen te zorgen voor een
verscheidenheid aan excursies, met een goede balans tussen excursies ver weg en dichtbij;
met een mix tussen gezelligheid en stilte en rust om de natuur te ondergaan. Er zullen dit jaar
een aantal lezingen worden georganiseerd, omdat dit door de leden erg wordt gewaardeerd.
Als de Coronamaatregelen dit niet toe zullen laten, zal dit mogelijk online, via Zoom,
plaatsvinden.
Het op peil houden van het ledenaantal zal ook komend jaar onze aandacht hebben. Daarnaast
willen we het komend jaar weer (kleine) stapjes vooruit zetten naar verdere samenwerking met
andere ‘natuur’ verenigingen in onze omgeving.

III Inhoudelijk beleid: de activiteiten
In dit hoofdstuk worden de activiteiten ingedeeld in natuurstudie & natuurbeleving en
natuurbescherming.

III a Natuurstudie & Natuurbeleving
Natuurcursussen
Er zijn nog geen cursussen gepland voor 2021.
Fotowerkgroep Camera Natura
De planning voor 2021 is dat we 8 x bij elkaar komen op de 4e dinsdag van de maand in
wijkcentrum “de Roef” en we proberen 10 zaterdagen naar buiten te gaan om in de natuur te
fotograferen.
We zijn van plan om in 2021 álle leden van de KNNV NW-Veluwe uit te nodigen om met 2
foto’s (1 van de natuur en 1 wat een typische KNNV foto is) bij ons op bezoek te komen. Ook
dit jaar nodigen we een gastfotograaf uit.
Plantenactiviteiten
Nu door corona alles op losse schroeven staat, is het moeilijk een jaarplan te maken. In
principe gaan we uit van een lezing en 12 excursies verdeeld over het jaar. Deze kunnen op
zaterdag, zondag of op een doordeweekse dag plaats vinden. In eerste instantie zullen de
excursies dichtbij huis zijn en wat meer een algemeen karakter hebben. Als we geen rekening
meer moeten houden met Coronamaatregelen kunnen wellicht ook weer wat excursies verder
weg gepland worden en meer toegespitst op plantjes. We zullen waar mogelijk het programma
aanpassen aan de mogelijkheden wat betreft corona. Hierbij tekent de coördinator aan dat zij
zelf ook terughoudend is met betrekking tot corona en het voor haar pas weer echt goed voelt
na de vaccinaties.
Paddenstoelenactiviteiten
Het houden van een determinatie-avond is nu nog onzeker.
Wat de paddenstoelenexcursies betreft is het afwachten of en wanneer we weer toestemming
krijgen om het bos in te gaan met een groep.
Vogelactiviteiten
Gebruikelijk is het dat iedere maand een vogelexcursie op het programma staat, de helft in
onze regio en de andere helft verder weg. Het is de bedoeling om de vervallen drie excursies
van 2020 dit jaar te laten doorgaan. Ook zal zo mogelijk in het najaar weer een vogel lezing
worden gehouden.
Vlinderwerkgroep
Begin 2021 is er helaas nog geen coördinator voor de vlinderwerkgroep bekend. Nieuwe
coördinatoren kunnen eventueel gebruik maken van het lijstje mert activitieten, dat gemaakt is
door de oude coördinatoren van de werkgroep.
De vlinderwerkgroep organiseert de volgende activiteiten en excursies in 2021:
• Vlinder-en libellenexcursie Kievitslanden

•
•
•
•
•
•

Vlinder- en libellenexcursie Rottige Meente
Nachtvlinderinventarisatie
Vlinderexcursie langs de dijk Arkemheense polder
Dagexcursie Boetelerveld en Wierdense veld
Deelname Nationale Nachtvlindernacht
Vlinderexcursie Veteranenbos Arnhem

Werkgroep Natuurgegevens
Voor 2020 was het plan opnieuw alle soortgroepen te inventariseren op de Ermelosche heide
en het Houtdorperveld. Dit is niet doorgegaan.
Naast deze inventarisatie zijn er meerdere verzoeken aan de KNNV om mee te werken aan:
• Een meerjaren monitoring van natuurontwikkeling in het gebied aan de Schaapsdijk in
Ermelo waar een zonnepanelenpark gebouwd wordt.
• Een meerjaren monitoring van natuurontwikkeling bij strand Horst.
• Inventarisatie van paddenstoelen en vogels op de Natuurbegraafplaats Elspeet.
Voor 2021 heeft de werkgroep nog geen besluit genomen omdat nu nog niet bekend is
wanneer excursies weer doorgang kunnen vinden.
We vinden het leuk dat wij worden gevraagd voor deze inventarisaties. Wel moeten we een
goede afweging maken van ons belang t.o.v het commerciële belang van deze partijen. Maar
als we met zo’n inventarisatie een positieve bijdrage kunnen leveren aan natuurverbetering ligt
daar een grote uitdaging en gaan we de mogelijkheden zeker onderzoeken.

III b Natuurbescherming
Natuurbeschermingswerkgroep
De Natuurbeschermingswerkgroep zal samen met de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
onder de naam Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep in 2021 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.
Landschapsbeheer
Ondanks de grote onzekerheid waarmee we 2021 ingaan, gaan we er van uit dat we tot eind
maart hopelijk nog een paar keer aan de slag kunnen en na de zomervakantie, zoals
gebruikelijk nog 5 werkochtenden. In de planning gaan we er altijd van uit dat we om de drie
weken op zaterdagmorgen aan de slag gaan in onze natuurgebieden ergens in Harderwijk,
Ermelo of Putten. Daarbij laten we ons aansturen door de beheerders van deze terreinen. De
datums waarop, staan normaal lang van tevoren vast. Wat en waar we gaan klussen wordt in
een uitnodiging aan alle leden van de groep via een email een week van tevoren bekend
gemaakt.
De laatste jaren hebben we de goede gewoonte elkaar aan het begin van het nieuwe jaar te
ontmoeten in Het Pakhuis om iedereen het beste toe te wensen, onze ervaringen en
verwachtingen te delen en te kijken wat er beter kan en moet. Voor het tweede gedeelte van de

avond vragen we óf iemand van onze “opdrachtgevers” óf iemand uit de KNNV ons iets kan
vertellen over zijn/haar relatie of hobby in de natuur. Onzeker is nog hoe, wanneer en waar we
dit in het komende jaar kunnen doen.
Paddenwerkgroep
Na overleg heeft de paddenwerkgroep besloten dat het op dit moment gezien de huidige
situatie rondom Corona, niet verstandig is om de jaarlijkse paddenoverzet plaats te laten
vinden. Vooral het plaatsen van de afzetting is een groepsgebeuren. De 350 m gaas, 70
paaltjes, 30 opvangemmers en drie borden zijn steeds geplaatst met tien medewerkers. Dit lijkt
niet verantwoord op dit moment. Hopelijk volgend jaar beter.

IV Organisatie, promotie & communicatie
IV a Organisatie
De KNNV afdeling Noordwest Veluwe kent een bestuur, een aantal werkgroepen en
coördinatoren.
Zoals al blijkt uit paragraaf III worden bijna alle activiteiten van onze afdeling geïnitieerd en
georganiseerd door de diverse werkgroepen en coördinatoren.
Bestuur
Het bestuur heeft een aantal algemene taken, o.a.
• Het zorg dragen voor de continuïteit van de afdeling.
• Het stimuleren en ondersteunen van de afdelingswerkgroepen.
• Het organiseren van de jaar- en coördinatorenvergadering.
• Het organiseren van algemene excursies.
• Het bevorderen van de samenwerking met andere natuurverenigingen.
• Het opmaken van een jaarverslag, een jaarplan en een begroting.
• Het vertegenwoordigen van de afdeling tijdens de jaarlijkse Vertegenwoordigende
Vergadering, in de halfjaarlijkse Beleidsraad en in de jaarlijkse Gewestelijke
vergadering.
Het was in 2020 helaas niet mogelijk om de drie voorgenomen actiepunten, die de werkgroep
toekomst had voorgesteld en die we in het coördinatorenoverleg met elkaar prioriteit hadden
gegeven, ook daadwerkelijk te realiseren:
• Inspelen op actuele onderwerpen
• Aangeklede excursies met bijv erwtensoep
• Zorg dat er bij alle activiteiten informatie over lidmaatschap aanwezig is
Als de situatie het toelaat zullen we in 2021 met die acties opnieuw aan de gang gaan.
Het bestuur is voornemens elk jaar een algemene excursie te organiseren. Of dit in 2021
haalbaar is zal sterk afhangen van de Coronamaatregelen.
Ook staat er in 2021 minstens 1 wandeling op de planning.
De lezing over Water & Droogte, die eerder niet door kon gaan, staat zeker in 2021 op het
verlanglijstje van het bestuur. Er staan ook lezingen over reptielen en amfibieën en over
Natuurtuin de Zandkamp in Ermelo op het programma. Bij afgelasting door Coronamaatregelen
wordt overwogen deze lezingen online te organiseren.

De KNNV NW-Veluwe viert dit jaar het 50-jarig jubileum!!!
Dit jubileumfeest met allerlei activiteiten stond gepland op 29 mei 2021. Maar ook hier is corona
de reden dat het bestuur heeft besloten de festiviteiten uit te stellen naar 16 oktober 2021.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Een jubileumcommissie houdt zich bezig met de voorbereidingen. Zo is het
Gemeenschapshuis in Staverden reeds gereserveerd voor het feest. Er wordt een middag- en
avondprogramma opgesteld waarbij gezelligheid en ontmoeting centraal zal staan. Wij hopen
dat we elkaar dan ook eindelijk weer fysiek kunnen ontmoeten. Uiteraard is dit afhankelijk van
de ontwikkelingen m.b.t. het virus en de vaccinatiesnelheid, maar de vooruitzichten zijn
hoopvol.
Naast het jubileumfeest zullen er door het jaar heen ook diverse activiteiten worden ontwikkeld
die in het teken staan van het 50-jarig jubileum.

IV b Promotie en Communicatie
Promotie
Ook in het jaar 2021 zal weer goede aandacht aan verzoeken om publiciteit worden besteed.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het activiteitenplan dat per kwartaal wordt opgesteld door de
activiteitencoördinator en waarin aangegeven wordt welke activiteiten publiciteit behoeven.
Het Linnaeusklokje
In de communicatie naar de leden speelt het afdelingsblad nog steeds een zeer belangrijke rol.
Het blad verschijnt onder de naam Het Linnaeusklokje. Het door de leden zeer gewaardeerde
afdelingsblad heeft een aparte redactie. In overleg met het bestuur besteedt de redactie van
Het Linnaeusklokje aandacht aan de inhoudelijke kant van de artikelen om voor meer diepgang
te zorgen. Daarnaast vindt de redactie het belangrijk dat er voor ieder wat wils in het
Linnaeusklokje te vinden is. Persoonlijke belevenissen en natuurimpressies blijven een
gewaardeerd onderdeel. De redactie heeft een instructie voor het inzenden van kopij, die
vanzelfsprekend voor iedereen verkrijgbaar is, onder de vaste inzenders verspreid.
Uitdrukkelijk wordt vermeld dat het niet de taak van de redactie is het blad vol te schrijven.
Daarvoor blijft zij afhankelijk van de ingezonden kopij.
In 2021 zal Het Linnaeusklokje weer driemaal verschijnen met een evenwichtige verdeling over
het jaar: 1 januari, 1 mei, 1 september. Naar leden die te kennen hebben gegeven de papieren
versie te willen ontvangen, wordt deze verspreid door vrijwilligers van de afdeling.
Maandelijkse reminders
Maandelijks ontvangen de leden waarvan bij ons het mailadres bekend is een reminder met
een overzicht van de activiteiten, die voor de komende maand gepland zijn, met de laatste
informatie hierover. Deze digitale reminder wordt ook maandelijks toegestuurd aan de groene
organisaties in de regio. De reminder zal in maart 2021 vervangen worden door een digitale
nieuwsbrief.
Website
De website is een belangrijk communicatiemiddel binnen de afdeling. Het is dan ook van groot
belang dat we die goed bijhouden. Dat is niet altijd gemakkelijk. Lydia Berghuis heeft dat de
afgelopen jaren uitstekend voor ons gedaan, maar moest daar helaas eind 2020 een punt
achter zetten. Heel jammer, maar dat kon niet anders.
We hebben goede hoop dat we iemand kunnen vinden om dit op te pakken.
In de tussentijd speelde ook het gegeven dat oude website niet langer ondersteund zou worden
door het bedrijf dat dat al jaren deed. Dat is een behoorlijke klus en het betekende dat alle
afdelingen hun website moesten omzetten naar een nieuwe website. Gelukkig speelt dat in de

winter en tijdens de lockdown. Veel werk, maar het geeft ook weer kansen om de site opnieuw
op te zetten.
In de loop van februari zullen jullie de resultaten kunnen zien.
Gastenboek van de website.
Het gastenboek biedt een forum voor de leden voor het uitwisselen van informatie. Er wordt
regelmatig gebruik van gemaakt voor het vermelden van belangwekkende waarnemingen en
nieuwtjes. Ook bewijst het zijn functie als door de weersomstandigheden een excursie niet kan
doorgaan. Via het gastenboek kunnen leden op een snelle en efficiënte manier op de hoogte
worden gebracht.
Facebook
Het is de bedoeling om de Facebook-pagina van de afdeling op dezelfde voet voort te zetten,
d.w.z. zo'n 2 a 3 berichten per maand. Daarbij wordt geprobeerd interessante
natuurverschijnselen, verenigingsnieuws en aankondigingen van activiteiten af te wisselen.
Voor 2021 wordt ernaar gestreefd dat ook het bestuur en werkgroepen teksten en foto’s voor
de Facebookpagina leveren.

Aldus vastgesteld op de Algemene ledenvergadering op 20 maart 2021.

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Afdeling Noordwest Veluwe
Jaarverslag 2020
I Organisatie
Het jaar 2020 stond eigenlijk geheel in het teken van de Coronamaatregelen. Op de momenten
dat dit mogelijk was hebben er activiteiten plaatsgevonden. Het bestuur heeft regelmatig
onderzocht om toch Coronaproof een activiteit aan te bieden. Er zijn wandelingen
georganiseerd, de app “spontane excursies KNNV” is geactualiseerd en er is een Zoom
account genomen om in 2021 mogelijk online lezingen te organiseren.
1.1 Leden
Eind december 2020 was het aantal leden 219. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal leden van
2019. Er hebben bijna even veel mensen zich aangemeld als nieuw lid, als leden die het
lidmaatschap hebben opgezegd.
1.2 Bestuur
Het bestuur bestond in 2020 uit:
Voorzitter:
Volkert Bakker,
Secretaris:
Ati Vijge tot 29 februari 2020,
Janny van Oossanen vanaf 29 februari 2020,
Penningmeester:
Herbert de Ruiter,
Algemeen bestuurslid:
Nico Hoogteijling tot 29 februari 2020,
Ati Vijge vanaf 29 februari 2020,
Gerhard Weigand.
Janny van Oossanen is op de jaarvergadering benoemd als secretaris.
Het bestuur heeft in 2020 12 x vergaderd, waarvan 7 x online.
Onderwerpen die op de agenda stonden waren o.a. RES Noord Veluwe, betrokkenheid en
transparantie, richtlijnen milieubewuste KNNV activiteiten, natuurontwikkeling, 50 jarig jubileum
2021, nieuwe website, inventarisatie biodiversiteit zonnepark, weekend veldbiologie, week van
de duurzaamheid, nieuwe leden.
Sommige onderwerpen waarover vergaderd is zijn afgesloten in 2020, andere zullen in 2021
onder de aandacht blijven.
De Corona maatregelen waren continue onder de aandacht. Hier is regelmatig overleg over
geweest. Het bestuur heeft de intentie om zo veel mogelijk activiteiten te laten plaats vinden.
Echter onder de op dat moment geldende RIVM voorwaarden. Het beleid ten aanzien van de
activiteiten is zodoende regelmatig aangepast. Er is overleg geweest met de coördinatoren van
de verschillende werkgroepen. Met name over de praktische uitvoerbaarheid van de activiteiten
in Coronatijd en de eventuele risico’s die de activiteiten met zich meebrengen.
Het was niet mogelijk om de door het bestuur in het jaarplan opgenomen drie actiepunten:
• Inspelen op actuele onderwerpen
• Aangeklede excursies met bijv erwtensoep
• Zorg dat er bij alle activiteiten informatie over lidmaatschap aanwezig is
uit te voeren. Deze zullen in het jaarplan 2021 terugkomen.

De door het bestuur georganiseerde lezing over Water en Droogte door Flip Witte op 18 maart
kon helaas niet doorgaan vanwege Corona.
Gelukkig kon de lezing van Peter Pfaff en Volkert Bakker op 10 maart net voor de eerste
intelligente lockdown over de natuur in Bulgarije en de Pyreneeën wel doorgaan. Zoals de
laatste jaren gebruikelijk vertellen zij over hun ervaringen met de reizen en kampeervakanties
van de KNNV.
De wandeling van het nieuwe Speuldepad was verschoven van 25 juli naar eind september en
kon toen wel doorgaan. We waren met 10 personen en liepen onder leiding van Ronald v Veen
een deel van het Speuldepad. We gingen door bos, over heidevelden en langs boerenerven,
en dat maakte dat het een afwisselende wandeling werd van 9 km.
Weekend van de veldbiologie en week van de duurzaamheid.
Een speurtocht met deskundige begeleiding samen met NMP-Ermelo in de Natuurtuin was
onze bijdrage aan het weekend van de Veldbiologie. Ook zouden we uitleg geven over
biodiversiteit en mogelijkheden om je tuin geschikt te maken voor natte en droge perioden, de
actie steenbreek. De Gemeente Ermelo heeft ons hierbij geholpen en de folders betaald en
geld beschikbaar gesteld om tarps te kopen. Dat bleek ook erg nodig, want helaas werkte het
weer niet mee en kwamen er niet veel bezoekers voor de “Ontdekwandeling” in de
natuurtuinen van Ermelo en Harderwijk. Ondanks de koffie met koek bij de overdekte
zitbanken.
Een week later zou het programma herhaald worden in het kader van de Week van de
Duurzaamheid, maar toen werden de corona regels weer aangescherpt en zagen we ons
genoodzaakt ook deze activiteit af te blazen.
Biodiverstiteitsweekend in mei
In 2019 hebben we voorbereidende besprekingen gehad met de andere afdelingen binnen het
Gewest Gelderland. Besloten is toen dat iedere afdeling in het weekend van 15-17 mei 2020
een activiteit zou organiseren in het kader van de biodiversiteit. Het was niet eenvoudig om alle
afdelingen zo ver te krijgen, maar dat is wel (bijna) gelukt.
In Ermelo hebben we een programma opgezet in samenwerking met de Gemeente Ermelo,
Stichting Natuur- en milieuplatform Ermelo, Groei en Bloei, de Wijkvereniging Ermelo-West en
de Buurtvereniging Horst en Telgt. Erg leuk was ook dat de Gemeente Ermelo financiën
beschikbaar stelde om de voorbereiding professioneel te ondersteunen.
Het programma zou bestaan uit lezingen in de Dialoog op vrijdagavond, inventarisatie van de
Ermelosche heide op zaterdagmorgen, wandelingen en genieten in de Natuurtuin en een
inspiratiemarkt op de Lijsterlaan, en ’s avonds op zoek naar vleermuizen en nachtvlinders.
Helaas kon het evenement niet doorgaan vanwege de corona.

II Activiteiten
Het jaarverslag van de activiteiten ziet er dit jaar anders uit dan in de voorgaande jaren. Er
waren heel wat activiteiten en excursies gepland, echter de Coronamaatregelen lopen als rode
draad door de activiteiten van alle werkgroepen. Hierdoor moesten heel wat activiteiten
afgelast of verplaatst worden.
2.1 Fotografiewerkgroep
In 2019 zijn we met een project van start gegaan om de werkgroepen te fotograferen, dit met
de bedoeling een presentatie te maken voor het 50 jarig bestaan van de KNNV in 2021.
Doordat veel excursies niet doorgingen konden er ook geen foto’s van de werkgroepen
gemaakt worden.
Ook het plan om alle KNNV leden uit te nodigen om bij onze vaste bijeenkomst op bezoek te
komen en foto’s mee te brengen is helaas niet door gegaan, misschien volgend jaar.

Het plan om 3 x naar dezelfde locatie (om buiten te fotograferen) te gaan in verschillende
dagdelen is gelukkig nog wel gelukt. We hadden de schaapskooi bij Ermelo uitgezocht als
onderwerp en dat heeft goed uitgepakt, er zijn mooie foto’s gemaakt.
We hebben net als andere jaren foto’s van elkaar bekeken met als onderwerp o.a. “kou in de
winter” en geprobeerd om opbouwende kritiek te geven.
Steef en Ria hebben begin van het jaar besloten om miv 31 december te stoppen als
coördinator. Helaas is er nog geen opvolging geregeld.
2.2 Landschapsbeheer
En ja, ook in 2020 is de werkgroep Landschapsbeheer actief geweest in de natuur. Gezien de
omstandigheden hebben we slechts vijf maal “uit kunnen rukken” zoals ze dat bij de brandweer
noemen. Hoewel we dit jaar geen nieuwe locaties ontdekt hebben, hebben we ons toch op een
prettige manier weer nuttig kunnen maken, met name door het verwijderen van ongewenste
groen op onze heidevelden.
Zo is de heide nabij het Beekhuizerzand in Harderwijk, het veld aan de Beekweg en aan de
Beulenkampersteeg in Putten aan de beurt geweest en op twee locaties van het
Houtdorperveld in Speuld. Van deze laatste locatie hebben we misschien wel de meest
gemengde gevoelens overgehouden. Het was 26 september, onze eerste activiteit na de
zomervakantie en tevens de laatste van 2020. Het was een fantastische dag, heerlijk zonnetje
erbij en zo zijn we toch met een man of 16 lekker bezig geweest in een zee van ruimte om ons
heen. We voelden ons veilig genoeg en we dachten de draad weer lekker opgepakt te hebben
maar niets bleek minder waar. Heel jammer want er is nog zo ontzettend veel te doen. Genoeg
om jaren vooruit te kunnen. Kortom, 50% van onze doelstelling bereikt in 2020.
Grootste vraag nu: Wanneer is het weer veilig genoeg om er samen tegen aan te gaan.
Volgens mij hebben we er allemaal weer zin in, maar het moet wél kunnen. Toch zien we met
vertrouwen uit naar betere tijden in 2021! Hou vol!!
2.3 Cursussen
Er zijn in 2020 geen cursussen georganiseerd.

2.4 Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep
De Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep van onze KNNV-afdeling en de
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe had in 2020, opnieuw, intensieve bemoeienis met tal
van onderwerpen. In de verenigingsbladen van beide verenigingen hielden we de leden
uitvoerig van alle details op de hoogte. Bovendien werden alle ingediende zienswijzen,
beroepschriften en andere daarvoor in aanmerking komende stukken in afschrift toegezonden
aan de beide besturen. In onderstaand verslag wordt volstaan met een aantal hoofdzaken.
Als vervolg op het bij de Raad van State ingediende beroepschrift tegen het bestemmingsplan
Strand Horst Ermelo, vond intensief overleg plaats met de gemeente Ermelo over het Groene
Kruispunt. Dit overleg geeft hoop dat het ingestelde beroep in 2021 alsnog kan worden
ingetrokken.
Ook werd bij de Raad van State beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan dat voorziet in de
realisering van drie windmolens op industrieterrein Lorentz in Harderwijk op korte afstand van
het Veluwemeer. De kern van dit beroep is dat voorbij is gegaan aan de aanvaringsrisico’s voor
vogels. In relatie hiermee was het overigens bevreemdend dat er wel een stilstandvoorziening
in de windmolens voor vleermuizen zal worden aangebracht, terwijl een dergelijke voorziening
voor de bescherming van in het bijzonder in de omgeving voorkomende roofvogels ontbreekt.
De conclusie is dan ook dat het bestemmingsplan onvoldoende gemotiveerd is vanuit het
perspectief van de Wet Natuurbescherming. De Raad van State is dan ook verzocht om de
besluiten te vernietigen en wij zijn in afwachting van behandeling van deze zaak.

Veel aandacht was er in 2020 ook voor de ontwikkelingen in het kader van de Regionale
Energiestrategie Noord-Veluwe. De doelstelling van de RES regio Noord-Veluwe is om in 2030
ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit duurzaam op te wekken in de eigen regio middels
zonne- en windenergie om de uitstoot van broeikasgassen (CO2) met 49% te verlagen.
In dit kader werd door de werkgroep de notitie “Windmolens en zonnepanelen op de
Noordwest-Veluwe” opgesteld. De besturen onderschreven deze notitie. De notitie is
vervolgens gepubliceerd in de
verenigingsbladen en ingebracht in een
“digitaal atelier” (enquête) ten behoeve van
het concept Energiestrategie regio NoordVeluwe.
(https://energienoordveluwe.nl/landing).
Onze bijdrage hieraan komt er in het kort
op neer dat een voorkeurscenario op de
drie voorliggende varianten is aangegeven,
waarin in het bijzonder de
randmeerkustzone evenals het
weidegebied tussen Harderwijk en Elburg
gevrijwaard dienen te blijven van
windturbines. Ook bepleiten we om dassenleefgebieden te vrijwaren van zonneweides. De
notitie werd tevens als inspraakdocument gestuurd aan de gemeenteraden van de zeven aan
de RES Noord-Veluwe deelnemende gemeenten.
In november werden de leden van onze verenigingen bovendien door de besturen opgeroepen
om gebruik te maken van de consultatieronde voor inwoners van de regio.
Tenslotte werd in juli door Natuur en Milieu Gelderland (voorheen Gelderse Natuur- en
Milieufederatie) een door onze verenigingen mede-ondertekende brief gezonden aan de
Stuurgroep en aan eerdergenoemde gemeenteraden. Deze brief beoogt recht te doen aan
natuur- en landschapswaarden in het proces gericht op een succesvolle energietransitie.
In februari werd een zienswijze ingediend tegen de voorgenomen aanleg van een zonnepark in
een landbouwgebied aan de Schaapsdijk in Ermelo dat ook als foerageergebied van de Das
dient. De zienswijze leidde tot de vaststelling door de gemeenteraad van een aanvullende
notitie over inrichtingsmaatregelen die het verlies van voedselbeschikbaarheid voor de Das
moeten helpen beperken. Daarnaast wordt hierin rekening gehouden met de toegankelijkheid
van het gebied voor de Das en kleine zoogdieren. Of deze maatregelen kans van slagen
hebben zal uit monitoring moeten blijken. Vanuit onze afdeling is
aangegeven dat aan de monitoring, onder voorwaarden, kan
worden bijgedragen.
Van de bedreiging van essentieel leefgebied van de Das is ook
sprake bij de voorgenomen ontwikkeling van bedrijventerrein “De
Heetkamp” in Elspeet. Middels een zienswijze is tegen de
ontwikkeling in dit gebied met de vestiging van een dassenburcht
bezwaar gemaakt. Behandeling van deze zienswijze volgt naar
alle waarschijnlijkheid in 2021.
Het ontbrak de Das dit jaar in de werkgroep niet aan
belangstelling. Het landelijke verenigingsblad van de KNNV
“Natura” zette ons beschermingswerk in het maart nummer 2020
opnieuw in de schijnwerper onder de titel “Op de bres voor de
das”. Daarin werden werkgroepinspanningen gedurende bijna 7
jaar inzake een procedure tegen het handelen door de
gemeente Harderwijk in relatie tot een woningbouwproject met
uiteindelijk een goede afloop voor de Das samengevat. Dit artikel
was een prachtig voorbeeld van de bijdrage van onze werkgroep

met als titel “Effectieve bescherming: volhouden werkt!” in de “Natura” van maart 2019 in het
kader van de natuurbeschermingsreeks in ons landelijk ledenblad.
In mei werd een gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van het watersportcentrum Windy
Waters en Droompark Bad Hoophuizen inzake kitesurfovertredingen vanaf het park. Afspraken
werden gemaakt over periodieke controle van kitesurfverbodbebording op het park en het
afsluiten van een van de pieren voor auto’s die door kitesurfers werd gebruikt en die kort
daarop werd gerealiseerd.
In augustus werd een gesprek gevoerd over de voortgang van de broedvoorzieningen voor
onder andere gierzwaluwen in het Waterfront Harderwijk als uitvloeisel van het in december
2011 met de gemeente Harderwijk gesloten convenant Waterfront. Voortgangsafspraken
werden gemaakt.
Het bestemmingsplan Bouw- en Infrapark werd in september gewijzigd vastgesteld door de
gemeenteraad van Harderwijk. De jaarlijkse vijf grote evenementen waartegen in onze
zienswijze bezwaar werd gemaakt, zijn in het belang van het Natura 2000-gebied Veluwe hierin
vervallen.
Na een lange tijd van stilte werd in november een gesprek gevoerd met de directie van Hotel
Van der Valk Harderwijk over een uitbreidingsmogelijkheid buiten het oorspronkelijke geplande
deel van het Harderwijker bosgebied. Het nieuwe plan wordt afgewacht.
Het voorgaande is een greep uit de onderwerpen die in 2020 aan de werkgroep voorbij
kwamen.
Het volgende wordt daaraan nog graag toegevoegd! Medio september 2020 heeft de secretaris
van de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep besloten het secretariaat van de
werkgroep neer te leggen. Inmiddels zijn in onze afdeling twee oproepen gedaan om in deze
vacature te kunnen voorzien, zoals onlangs in de e-mail “KNNV-activiteiten in de maand
januari 2021”.
Inmiddels resten er nog enkele maanden tot 1 mei 2021 zonder dat aan de oproep gehoor is
gegeven. Het hoeft geen betoog dat vervulling van deze vacature van heel groot belang is voor
de continuïteit van de werkgroep. Wie durft deze belangrijke en mooie uitdaging aan! Met
verwijzing naar de functie-inhoud in eerdergenoemde e-mail: je staat er beslist niet alleen voor!
2.5 Paddenwerkgroep: Amfibieën overzet
Met negen enthousiaste medewerkers plaatsten we op donderdag 20 februari de afzetting
langs de Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg bij Leuvenum. Een heel omvangrijk werk, bestaande uit
350 meter fijnmazig gaas, 30 opvangemmers, 70 paaltjes, 2 verkeersborden en een groot
informatiebord. Dit werd onderbroken door koffiedrinken en gezellige praatjes bij mooi
voorjaarsweer. Wel had iedereen gehoord of gelezen van een Corona-epidemie maar plaatste
zo’n ramp alleen in China of misschien in Italië. Wie kon toen vermoeden dat wij binnen drie
weken in Nederland en zelfs op de Veluwe tot rampgebied waren geworden. Omdat we de
padden, kikkers en salamanders niet in de emmers konden laten zitten, moest de overzet wel
gewoon doorgaan. Dit is door onze amfibieënmedewerkers dan ook iedere morgen nauwkeurig
en zorgvuldig uitgevoerd. Ook het opbreken van de afzetting op donderdag 2 april is met maar
drie personen uitgevoerd. Dit allemaal op grote onderlinge afstand (minstens 50 meter) en
zonder koffie en gesprekjes. Alles klaar in twee uur!
De overzetresultaten ter vergelijking met die van 2017 en 2019 (in 2018 is geen afzetting
geplaatst).
Jaar
2017
2019
2020

Bruine
kikker
38
63
92

Gewone pad

Kleine watersalamander

Alpenwatersalamander

265
267
159

5
9
5

6
10
7

2.6 Plantenactiviteiten
Er waren voor 2020 2 lezingen en 12 excursies gepland. We gingen normaal en hoopvol van
start, waarbij de lezing over Alaska op 29 januari (zeer succesvol) en de excursie naar Gooilust
op 2 maart gewoon doorgingen. Na de lockdown in maart vanwege het coronavirus kwam alles
op losse schroeven te staan en is het programma zoals gepubliceerd komen te vervallen. Er is
toen via de reminder een nieuw programma opgesteld, waarin landschapsgerichte wandelingen
dichtbij huis werden aangeboden. Ook van dit nieuwe programma gingen meerdere activiteiten
niet door. Ik noem hier alleen wat vanaf maart wel doorging. Als eerste een wandeling naar
Harderbroek op 11 juli, daarna het Oldenaller klompenpad op 1 augustus en als laatste een
excursie over het Houtdorper- en Speulderveld op 20 augustus.
2.7 Paddenstoelenactiviteiten
De paddenstoelendeterminatie-avond van 7 april werd i.v.m. het corona-virus afgelast.
Ook de paddenstoelenexcursies gingen dit jaar niet door.
Omdat de excursies van Natuurmonumenten en van Staatsbosbeheer werden afgezegd
werd ook aan andere organisaties geen toestemming gegeven om op hun terreinen excursies
te houden.
2.8 Vlinderwerkgroep
Zegge en schrijve kon dit jaar slechts 1 activiteit door gaan. Nog voor de gedeeltelijke lockdown
konden we op zaterdag 1 februari in de dorpskom van Nunspeet zoeken naar eitjes van de
sleedoornpage. Vergeleken met het recordaantal van 67 een jaar eerder deze keer ietwat
tegenvallend. Er werden 26 eitjes aangetroffen. Evenals voorgaande jaren leverde de zuidkant
van Nunspeet de beste resultaten op.
2.9 Vogelactiviteiten
Door allerlei beperkingen vanwege corona voorschriften bij groepsactiviteiten zijn een aantal
vogelexcursies vervallen. Dit betreft drie excursies (Eemland, Marker Wadden, Reevediep). De
activiteiten die wel konden doorgaan waren allemaal in onze omgeving. Het aantal deelnemers
was steeds beperkt en de onderlinge afstand was soms lastig aan te houden. Doorgegaan zijn
vier excursies (IJmuiden op 18 januari, Harderbroek, Delta Schuitenbeek en Polsmaten).
Verslagen zijn steeds in Linnaeusklokjes geplaatst.
2.10 Werkgroep Natuurgegevens
Voor 2020 was het plan opnieuw alle soortgroepen te inventariseren op de Ermelosche heide
en het Houtdorperveld. Dit is niet doorgegaan.
Naast deze inventarisatie zijn er meerdere verzoeken aan de KNNV om mee te werken aan:
1. Een meerjaren monitoring van natuurontwikkeling in het gebied aan de Schaapsdijk in
Ermelo waar een zonnepanelenpark gebouwd wordt.
2. Een meerjaren monitoring van natuurontwikkeling bij strand Horst.
3. Inventarisatie van paddenstoelen en vogels op de Natuurbegraafplaats Elspeet.
Voor 2021 heeft de werkgroep nog geen besluit genomen omdat nu nog niet bekend is
wanneer excursies weer doorgang kunnen vinden.
We vinden het leuk dat wij worden gevraagd voor deze inventarisaties. Wel moeten we een
goede afweging maken van ons belang t.o.v het commerciële belang van deze partijen. Maar
als we met zo’n inventarisatie een positieve bijdrage kunnen leveren aan natuurverbetering ligt
daar een grote uitdaging en gaan we de mogelijkheden zeker onderzoeken.

3. III Promotie en communicatie
3.1 Communicatie
Het verenigingsblad, het Linnaeusklokje, is ook dit jaar weer drie keer uitgekomen, zowel op
papier als digitaal. De leden kunnen zelf kiezen aan welke vorm ze de voorkeur geven.
Daarnaast ontvangen de leden met een emailadres maandelijks de Reminders met een
overzicht van de activiteiten voor de volgende maand. In bijzondere gevallen wordt ook
tussendoor van de mail gebruik gemaakt om de leden te wijzen op belangwekkende nieuwtjes.
De maandelijkse reminders worden aanvankelijk verzorgd door Ria Thijs, later dit jaar door
Nico de Jong.
3.2 Website
Ook voor de webmaster was het een teleurstellend jaar. Want ondanks de corona werden er
toch nog een behoorlijk aantal activiteiten gepland. Maar meestal bleef het bij die plannen,
want in de praktijk moesten heel veel activiteiten weer worden afgeblazen.
Aan het eind was de webmaster door fysieke problemen genoodzaakt haar activiteiten neer te
leggen.
We zijn nu op zoek naar een nieuwe webmaster.
3.3 Facebook
Vanaf januari 2018 heeft onze afdeling een eigen Facebook-pagina. Die wordt verzorgd door
Harm Werners en Dick Dooyewaard.
Het is de bedoeling om meerdere keren per maand een nieuw bericht te plaatsen.
Dat is in 2020 mede door corona minder goed gelukt, omdat er veel minder activiteiten konden
worden aangekondigd. Naast aankondigingen of korte impressies van KNNV-activiteiten
plaatsten we ook mooie of bijzondere waarnemingen met foto’s en commentaar. En we
deelden nieuws van andere organisaties, o.a. van het NMP, de werkgroep Biodiversiteit en de
Natuurtuin Zandkamp in Ermelo.
Het aantal volgers van de facebookpagina steeg in 2020 geleidelijk van 122 naar 135.
Naast leden en inwoners van de regio lezen ook mensen uit de rest van Nederland de
berichten.

VerliesWinst Jaar (cum)

2020

REKNR
4000
4001
4002
4004
4009
4010
4013
4020
4021
4022
4023
4024
4026
4050
4051
4098
4099
5010
5020
5030
5040
8999
9000
9001
9002
9005
9006
9007
9098

DEBET
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

219,10
240,75
55,00
325,00
275,70
741,83
131,83
135,58
15,00
172,50

€
€
€
€
€

15,00
30,00
150,00
154,44
36,30

€
€
€

139,67
11,15
40,00

NAAM REKENING
Bestuurskosten
Kosten Algemene Vergadering
Vergaderkosten
Voorziening Lustrum
Bankkosten
Klokje
Klokje overige kosten
Werkgroep fotografie
Werkgroep Vlinders
Natuurbeschermingswerkgroep
Werkgroep Amfibieën
Werkgroep Paddenstoelen
Werkgroep Landschap Beheer
Natuur en Milieu Platform Ermelo
Biodiversiteit Project 2020
Promotie
Overige kosten
WLB projecten
Lezingen
Excursies
Cursussen
Grote Club Actie
Contributies
Afdracht aan KNNV landelijk
Contributies te verrekenen
Giften
Abonnementen Klokje
Advertenties Klokje
Resultaat vorige boekjaren
Resultaat:
Totalen:

€

2020
KREDIT

€

240,00

€
€

638,21
6.297,75

€
€
€

3,26
38,25
20,00

€
€

890,26
8.127,73

4.554,50

€

684,38
(Verlies)
€
8.127,73

Balans 31-12-2020
REKNR

NAAM REKENING

DEBET

KREDIT

100

Eigen Vermogen

€

8.601,13

130

Reservering gift Ermelo

€

3.850,00

140

Reservering Lustrum

€

2.000,00

161

Fonds Landschap Beheer

€

200,00

162

Fonds Natuur gegevens

€

676,16

200

Inventaris

€

210

Afschrijvingen

€

1000

Kas

€

21,94

1009

TRIO Rendement

€

12.704,25

1011

Triodos Bank

€

998,94

1100

Vooruitbetaald

€

116,45

1101

Vooruit ontvangen

€

1103

R Crt Editoo

€

1104

RCRT KNNV Landelijk

€

1105

R Crt. Pakhuis

€

1107

Rek. Crt. Grote Clubactie

€

405,60

1200

Debiteuren
Resultaat:

€

890,26

Totalen:

€

15.327,29

1,00

188,85

(Verlies)
€ 15.327,29

