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

Gegevens bestuur
Voorzitter:
Volkert Bakker T: 0341-424293
E: voorzitter@noordwestveluwe.knnv.nl
Secretaris:
Vacant
E: secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl
Penningmeester:
Vacant
E: penningmeester@noordwestveluwe.knnv.nl
Bestuurslid:
Ati Vijge-Spijkman T: 0341-560901
E: awvijge@kpnmail.nl
Bestuurslid:
Gerhard Weigand T: 0341-553229
E: gerhard@weigand.nl

Contributie per 1 januari 2022
leden
huisgenoot-leden
jeugdleden (t/m 25 jaar)

€ 31,25 per jaar
€ 16,25 per jaar
€ 20,00 per jaar

Banknummer NL37 TRIO 0338 9474 42 ten name van KNNV, afd. Noordwest-Veluwe

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

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
Jaarverslag 2021
1. Organisatie
Evenals in 2020 stond ook het jaar 2021 eigenlijk geheel in het teken van de Coronamaatregelen. Op de
momenten dat dit mogelijk was hebben er activiteiten plaatsgevonden. Het bestuur heeft
regelmatig onderzocht of het toch Coronaproof mogelijk was een activiteit aan te bieden. Er zijn lezingen
via Zoom en wandelingen georganiseerd. Verder stond 2021 natuurlijk vooral in het teken van ons 50jarig jubileum.
1.1.
Leden
Eind december 2021 was het aantal leden gedaald tot 215. Dit is vier minder dan het aantal leden van
2020.
In 2021 zijn 5 leden overleden, waaronder Harm Werners, één van onze ereleden. Daarnaast is de
medeoprichter van onze afdeling Cees Both overleden vlak voor ons jubileum.
Tijdens het jubileumfeest zijn Anne-Marie Fondse en Annemarie Kooistra wegens uitzonderlijke
verdiensten benoemd tot erelid van onze afdeling.
1.2.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2021 uit:
Voorzitter: Volkert Bakker,
Secretaris: Janny van Oossanen tot 9-7-2021, daarna ambtelijk secretaris tot 7-11-2021.
Penningmeester: Herbert de Ruiter tot 1 juli 2021, daarna heeft hij de boeken bijgehouden t/m 31
oktober 2021.
Algemeen bestuurslid: Ati Vijge en Gerhard Weigand.
Het bestuur heeft in 2021 11 x vergaderd, waarvan 8 x online.
Onderwerpen die op de agenda stonden waren o.a.
• Ons 50-jarig jubileum 2021,
• De nieuwe website
• Het groene kruispunt
• Recreatiezonering
• Vacatures
• Natuurbeschermingswerkgroep
Sommige onderwerpen waarover vergaderd is zijn afgesloten in 2021, andere zullen in 2022
onder de aandacht blijven.
Op 2 juli van dit jaar hebben we de samenwerking van de gezamenlijke natuurbeschermingswerkgroep
van KNNV en Vogelbeschermingswacht beëindigd. De werkgroep is doorgegaan als
Natuurbeschermingswerkgroep onder de vleugels van de Vogelbeschermingswacht.
Verder waren er nog de volgende vergaderingen:
1x coördinatorenvergadering via Zoom – 16 februari
1x vertegenwoordigende vergadering - 18 februari
1x jaarvergadering via Zoom -20 maart
1x beleidsraad via zoom - 4 november
Dit jaar was er geen vergadering met onze Groene buren.
De Corona maatregelen hadden continue onze aandacht. Hier is regelmatig overleg over geweest. Het
bestuur heeft de intentie om zo veel mogelijk activiteiten te laten doorgaan. Wel 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 uit te voeren.
Deze zullen in het jaarplan 2022 terugkomen.
• Inspelen op actuele onderwerpen
• Organiseren van aangeklede excursies met bijv. erwtensoep
• Zorgen dat er bij alle activiteiten informatie over lidmaatschap aanwezig is
Wat gelukkig wel kon doorgaan:
25 februari 2021: presentatie over de Natuurtuin Ermelo door Gert Schuurman en Dick Dooyewaard via
Zoom.
29 april: lezing over Water en Droogte door Flip Witte ook via Zoom.
8 juni: vlinder-/insectenzoektocht Garderense veld.
10 juli: boswachterswandeling Arriër Esch (Ommen) onder leiding van Ronald van Veen.
28 augustus: wandeling onder leiding van Ronald van Veen over het noordelijke deel van het nieuwe
Speuldepad, langs de beek, door Leuvenum en over de heide. We waren met 9 personen en liepen daar
in de tijd dat de heide volop bloeide.
Vrijdag 3 en zaterdag 4 september: Fête de la Nature, samen met NMP-Ermelo.
14 oktober: overhandiging boombank aan de gemeente ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.
16 oktober: jubileumfeest met 80 deelnemers. Er werd genoten van een historische
paddenstoelenexcursie, een lezing van Henk Jan Zwart over het bosbeheer en een heerlijke maaltijd.
Tijdens het feest werden Annemarie Kooistra en Anne-Marie Fondse tot erelid benoemd en werd de
Jubileum uitgave van het Linnaeusklokje gepresenteerd en uitgedeeld.

2. 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
Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Daarom heeft de
werkgroep de avonden via Zoom gehouden zodat we toch een soort van bijeen komen hadden en elkaar
konden “zien”.
Zo hebben we in januari elkaars foto’s bekeken en van commentaar voorzien. Verder hebben we 2
opdrachten meegekregen: minimalisme en tegenlicht. Ronald Vossebelt liet mooie voorbeelden hiervan
zien zodat de leden weten wat de bedoeling was.
- 23 februari liet Margo Beukers foto’s zien van haar reis naar de Zuidpool;
- 23 maart liet Hans Stam ons zien hoe je via het programma Image Composite Editor - Microsoft
Research mooie landschapsfoto’s krijgt;
- 10 april weer naar buiten! op eigen gelegenheid kievitsbloemen fotograferen;
- 8 mei naar de boshyacinten op Oldenaller.
- 12 juni naar het Waterloopbos, de avond in juni is helaas afgelast;
- juli/aug zijn er in verband met de vakanties geen avonden/zaterdagen gehouden;
- 11 september naar Speulderveld, macrofotografie.
- 9 oktober Schovenhorst o.l.v. Aad vd Bos.
- 26 okt weer bijeen, in het Pakhuis o.l.v. Ronald Vossebelt.
- 13 nov Prachtige paddo’s bij Groot Spriel o.l.v. Peter Langhorst;
- 23 november bijeen in het Pakhuis. Bespreken wat de wensen zijn van de werkgroep om het voor
iedereen zo aantrekkelijk mogelijk te houden en natuurlijk lekker veel foto’s kijken want daar komen we
natuurlijk voor;
- 11 dec. Koning Winter, een buitenochtend in dit geval naar de Natuurtuin Ermelo.
2.2.
Landschapsbeheer
Plannen maken kan altijd. Voor het ten uitvoer brengen is meer nodig. De omstandigheden laten ons
duidelijk blijken dat we de loop der dingen niet in onze hand hebben.
Het afgelopen jaar konden we slechts de helft van onze voornemens waarmaken: Op het Speulderveld
konden we ons spiegelen aan de landgeiten die als conculega’s op het heideveld naast ons op een heel
natuurlijke manier aan het werk waren. We hebben helaas geen van de partijen kunnen uitroepen tot
winnaar. Daarnaast zijn we de werkgroep van de Natuurtuin in Ermelo behulpzaam geweest en heeft de
beheerder van Natuurmonumenten van Gerven en Hell twee maal een beroep op ons gedaan een
heideveld te ontdoen van ongewenste opslag. Daarbij hebben we ervaring op kunnen doen met een

stronkentrekker. In overleg met SLG die dit gereedschap heeft willen aanschaffen om te zien of dit een
voor ons (en andere werkgroepen) bruikbaar en efficiënt hulpmiddel is bij het verwijderen van o.a.
berkenboompjes. Samen met de boswachters zullen we dit apparaat evalueren om te kunnen
beoordelen of het de moeite waard is er zelf een aan te schaffen.
2.3.
Cursussen
Er zijn in 2021 geen cursussen georganiseerd.
2.4.
Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep (NBW)
Ondanks de corona perikelen kon de natuurbeschermingswerkgroep wel gewoon actief blijven.
Veluwerandmeren Bestemmingsplan Strand Horst
Bij strand Horst wil de gemeente Ermelo onder andere een groot hotel en een evenementenhal mogelijk
maken. De natuurwaarden van het naastgelegen Natura 2000-gebied Veluwerandmeren kwamen er
aanvankelijk bekaaid af. De NBW heeft daarom een zienswijze ingediend en later ook beroep
aangetekend bij de Raad van State. De gemeente Ermelo heeft daarop het bestemmingsplan aangepast
met grote verbeteringen voor met name de rietvogels in natuurzone het ‘Groene Kruispunt’.
Aanvullend zijn er garanties gegeven over het beheer in de toekomst en handhaving tegen verstorende
recreatie bij het Groene Kruispunt. De onderhandelingen kregen hun beslag in een convenant waarin
natuurontwikkeling en –behoud geborgd zijn. Dat convenant is inmiddels door besturen getekend. In ruil
daarvoor hebben de besturen het beroep bij de Raad van State ingetrokken en zijn de legeskosten door
de gemeente Ermelo voor haar rekening genomen en naar de penningmeesters teruggestort.
Veluwe Uitbreiding Van der Valk hotel Harderwijk
In 2018 is een zienswijze ingediend nav de voorgenomen uitbreiding van het Hotel. De behandeling van
de zienswijze is daarna verschillende keren door de provincie opgeschort, onder andere in verband met
de ontwikkeling van een soortherstelplan Zwarte Specht. Maar het heeft er wel toe geleid dat de directie
van het hotel nu de plannen heeft aangepast en de uitbreiding heeft gepland in de richting van de locatie
van Bouw- en Infrapark. De oorspronkelijk gedachte uitbreiding ten koste van een deel van het
Harderwijker bosgebied wordt daarmee verlaten.
Boskap waterwingebied Vitens
Nav de voorgenomen boskap op het terrein van het waterwingebied van Vitens in Harderwijk is een
gesprek gevoerd met het bedrijf. Hierin is van de zijde van Vitens aangegeven dat de kap voortvloeit uit
voorschriften van brandweer en provincie om aan weerszijden van hoogspanningsmasten een afstand
van 35 meter vrij te houden van bomen.
Hoewel daartoe niet verplicht, is Vitens voornemens met het na de kapwerkzaamheden inplanten van
loofhout een wat geleidelijke, opgaande zogenaamde mantelvegetatie te laten ontstaan. Zo’n gradiënt
kan biodiversiteit (bloeiers, insecten, zangvogels) ten goede komen. Daarnaast is de bereidheid
uitgesproken om een aantal stobben na het kappen te laten staan ten behoeve van de vestiging van
insecten die de Zwarte Specht vervolgens tot voedsel kunnen dienen. Ook gaf Vitens aan de nieuwe
mantelvegetatie te zullen beschermen, bijv. om voortijdige vraat door bijvoorbeeld reeën te voorkomen.
Boskap Kriemelberg Ermelo
In De Stentor werd melding gemaakt van het kappen van eiken op de Kriemelberg ten behoeve van
restauratiewerkzaamheden aan een botter. Geconstateerd werd dat behalve deze kap naast kwijnende
bomen ook vitale bomen werden gekapt. De strubbenbossen op de Kriemelberg zijn niet alleen uniek
voor de noordelijke helft van de Veluwe, maar maken ook deel uit van het Natura 2000-gebied Veluwe.
Zo is de Kriemelberg aangemerkt als beschermd oudbos met onder andere het Vliegend Hert als
begeleidende doelsoort.
Per brief zijn aan de gemeente een aantal vragen gesteld met betrekking tot onder andere het beheer,
het nalaten van de afvoer van dood hout en toetsing aan en naleving van Natura 2000-doelstellingen.
Er is inmiddels een weinig-zeggend antwoord ontvangen. Desondanks hopen we dat onze brief de
gemeente heeft doen beseffen dat in voorkomende gevallen zorgvuldiger moet worden omgegaan met
Natura 2000-vereisten.
Regionale Energietransitie RES Noord-Veluwe
Beroep Raad van State windturbines Harderwijk

De Natuurbeschermingswerkgroep stelde op 23 oktober 2020 bij de Raad van State beroep in tegen het
bestemmingsplan voor drie windturbines op het Harderwijker industrieterrein Lorentz. De realisering
hiervan is een van de projecten in het kader van de Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe.
Behalve aan de plaats van deze windmolens op zeer korte afstand van het Natura 2000-gebied
Veluwerandmeren werd in het beroepschrift uitvoerig aandacht geschonken aan dodelijke
aanvaringsrisico’s met windmolens van vogels en dit gold in het bijzonder de roofvogelsoorten Zeearend,
Visarend, Bruine Kiekendief en Wespendief. We ontvingen daarop een verweerschrift vanuit de
Provincie Gelderland, maar de inhoud gaf geen aanleiding om het beroep in te trekken. Het beroep is
nog niet behandeld.
Verklaring geen bezwaar paramotor
Door de Burgemeester van Harderwijk is voor de duur van twee jaar een verklaring van geen bezwaar
verleend aan een inwoner voor het opstijgen en landen met een paramotor vanuit een perceel grasland
en wel met maximaal zes andere paravliegers gelijktijdig.
Gezien waargenomen vogelverstoringen op de Veluwerandmeren in het verleden door paravliegers is de
verklaring van geen bezwaar bij de gemeente opgevraagd. Geluidsvolume en vorm van dit soort
luchtvaartuigen spelen namelijk bij verstoringen een grote rol. Teneinde verstoringen te voorkomen, is
aan de verklaring vanuit de bestaande gedragscode en goed vliegerschap onder andere het voorschrift
verbonden dat niet gevlogen wordt boven of in de nabijheid van de Natura 2000-gebieden
Veluwerandmeren en Veluwe, het Natuur Netwerk Nederland (voordien Ecologische Hoofd Structuur) en
de groenstrook tussen het Veluwemeer en het industriegebied Lorentz.
Kitesurfovertredingen
Kitesurfen is op de Veluwerandmeren alleen toegestaan bij Strand Horst en direct ten zuiden van Elburg.
Sommige kitesurfers trekken zich daar niets van aan en gaan ook op veel andere plekken langs de kust
te water, zoals de strandjes langs Stadsweiden te Harderwijk, Polsmaten en Hoge Bijssel. Met hun grote
vliegers en de onvoorspelbare bewegingen verjagen ze talloze rustende en foeragerende watervogels,
waarbij het verstorende effect vele malen groter is dan van windsurfers en boten. De werkgroep vraagt al
jaren met wisselend succes om handhaving van het kitesurfverbod buiten de toegestane zones.
Tijdens een gesprek met de Omgevingsdienst zijn de gemaakte meldingsafspraken geactualiseerd.
Kitesurfverbodsbebording die inmiddels op een aantal daarvoor in aanmerking komende plaatsen is
aangebracht is van groot belang.
Helaas is dat nog niet het geval op het op 17 september 2020 in gebruik genomen proefstrandje Hoge
Bijssel. Daarvoor is bij de gemeente Nunspeet per brief aandacht gevraagd. Ondanks twee
herinneringen is de brief nog niet beantwoord.
Aan de Coöperatie Gastvrije Randmeren is per brief gevaagd te (doen) handhaven op het illegale
betreden van het water benoorden Polsmaten. We zijn in afwachting van hun reactie.
Recreatiewoningen kuststrook Elburg
In de kuststrook ten zuiden van Elburg liggen diverse recreatiewoningen die daar in feite illegaal
aanwezig zijn. Doordat lange tijd niet (adequaat) is opgetreden, lukt het de gemeente niet meer om de
illegale situaties te beëindigen. Er wordt daarom gestreefd naar legalisatie in de vorm van een nieuw
bestemmingsplan.
Wel is inmiddels overleg gestart om in ruil voor die legalisatie een impuls te geven aan meer
rietontwikkeling in het gebied, dit ter ondersteuning van Grote karekiet en Roerdomp. De NBW is bij dit
overleg betrokken. Ze benadrukken de noodzaak van een goede vastlegging van het ‘wie, wat, hoe,
wanneer’ van deze rietontwikkeling en een helder antwoord op de vraag wie betaalt.
Munnikesteeg
Ons verzoek om de Munnikesteeg (Hierden-Nunspeet) af te waarderen tot fietspad om op die manier
sluipverkeer door de randmeerkust te weren, is door gemeenteraad en college van Nunspeet terzijde
geschoven. Een oplossing voor dit sluipverkeer is dus na jarenlang aanmodderen niet gevonden.
Veluwe: Recreatiezonering Veluwe
De vogelstand op de Veluwe heeft sterk te lijden onder diverse drukfactoren, zoals verdroging en
stikstofdepositie. Voor diverse broedvogelsoorten (waaronder ook de Veluwse Vogelrichtlijnsoorten als
Wespendief, Zwarte specht en de verdwenen Duinpieper) geldt echter dat ook recreatie een sterk
verstorende invloed heeft. De recreatiedruk (fietsen, wandelen, hond uitlaten, etcetera) is in de voorbije
jaren enorm toegenomen. Ook de toegankelijkheid van de Veluwe is toegenomen door opwaardering
van fietspaden en de aanleg van allerlei routes. Een rapport van SOVON over de benodigde

maatregelen om de vogelstand te bevorderen, geeft duidelijk aan dat het padennetwerk veel te fijnmazig
is en dat cruciale gebieden ernstig lijden onder verstoring.
De aanbevelingen kunnen niet zomaar terzijde geschoven worden: de provincie Gelderland (c.q. de EUlidstaten) hebben de plicht om de instandhoudingsdoelen voor die vogelsoorten te behartigen. De
provincie Gelderland heeft daarom een gebiedsproces opgezet met de naam Recreatiezonering Veluwe.
In digitale en fysieke bijeenkomsten benadrukt de NBW bij herhaling dat:
de ene doelsoort niet mag worden uitgewisseld tegen de andere als recreatiestromen verlegd
worden van heides en zandverstuiving naar beboste terreinen,
recreatiezonering geen zin heeft zonder de andere probleem op de Veluwe op te lossen: verdroging,
stikstofdepositie, mineralengebrek, verzuring, tekort aan nestgelegenheid, militair gebruikt,
verkrijging en behoud van draagvlak sterk gebaat zijn bij een heldere communicatie over het waarom
achter de maatregelen,
recreatiezonering alleen werkt in combinatie met handhaving.
Bedrijventerrein Heetkamp Elspeet
De gemeente Nunspeet wil aan de zuidkant van Elspeet een nieuw bedrijventerrein aanleggen. Hierdoor
wordt een dassenburcht in haar voortbestaan bedreigd. De werkgroep heeft beroep ingesteld tegen dit
plan bij de Raad van State.
Vooruitlopend op de behandeling van het ontwerp bestemmingsplan, heeft de gemeente Nunspeet het
territorium van de Dassen alvast gehalveerd door plaatsing van een dassenwerend raster. Dit kan
ernstige gevolgen hebben voor de functionaliteit van de dassenburcht. Tegen de aanwezigheid van het
raster is een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Gelderland en is een voorlopige voorziening
gevraagd bij de Raad van State.
Zonneweides
Van de plannen voor zonneweides aan de Schaapsdijk in Ermelo en de Mheenlanden bij Harderwijk is
niets meer vernomen. Er zijn wel aanwijzingen dat het voormalige maïsperceel bouwrijp gemaakt voor
de aanleg.
2.5.
Paddenwerkgroep
De paddenwerkgroep heeft helaas de netten niet kunnen uitzetten in de corona tijd. Een geluk bij een
ongeluk was dat er ook minder verkeer was door de corona.
2.6.
Plantenactiviteiten
In 2021 werden er 11 excursies georganiseerd, waarvan er 6 niet zijn doorgegaan, waarvan 4 door
Covid-19 en 3 anders, zoals weersomstandigheden of te weinig belangstelling. De excursies
Leemputten, Vossenbroek, uitgesteld Naardermeer en het Paradijs gingen wel door en werden zeker in
coronatijd erg gewaardeerd.
De lezing over de Leemputten is in maart uitgesteld naar december en beide keren door corona komen
te vervallen.
2.7.
Paddenstoelenactiviteiten
I.v.m. corona is in 2021 geen foto-determineeravond gehouden.
Wel gingen 3 van 4 geplande excursies door, die zijn geleid door Annemarie Kooistra.
In verband met corona werd er geen externe publiciteit gemaakt voor de excursies.
De excursie naar Amelisweerd begin oktober ging niet door omdat bij het voorlopen bleek dat er vrijwel
geen paddenstoelen waren.
De tweede excursie, een week later, was ter gelegenheid van het lustrum op 16 oktober in Staverden.
Ruim 60 leden hadden zich hiervoor aangemeld. Naast Annemarie Kooistra werden daarom ook
excursies geleid door Loek Batenburg en Bert Tolsma, KNNV’er en NMV-deskundige uit Zeist.
Tijdens deze excursies werden o.a. de Biefstukzwam, Schubbige bundelzwam, Rechte koraalzwam en
de geheel paarse Violette Gordijnzwam gezien.
Aan de excursie eind oktober In het Speulderbos bij Drie namen 13 deelnemers deel. Vanwege het
slechte weer waren er een aantal afmeldingen. De excursie begon inderdaad in de regen, maar de
doorzetters hadden een mooie excursie met veel interessante paddenstoelen.
De excursie in november was op de natuurbegraafplaats in het Elspeterbos. De 9 deelnemers zagen
ruim 40 soorten, waaronder talrijke Fopzwammen en veel Levermelkzwammen die bij Grove den
voorkomen. Bijzondere soorten waren de Ongesteelde krulzoom, de Kerntrilzwam, de Stekeltrilzwam en
de Pagemantel, de laatste met prachtige rode lamellen. Deze excursie stond in het teken van de

paddenstoelen-inventarisatie van deze begraafplaats op verzoek van de directeur. Als dank kregen de
deelnemers na afloop van de directie een consumptie in Mennorode aangeboden.
Daarnaast werd de Natuurbegraafplaats nog vijf maal geïnventariseerd door Dick Dooyewaard, Jan
Willem Jonker en Annemarie Kooistra.
2.8.
Vlinderwerkgroep
Er zijn dit jaar toch nog drie excursies doorgegaan op zoek naar vlinders, insecten en libellen.
Op 8 juni 2021 naar het Orderbos:
In het buurt van Garderen liggen enkele voor vlinders en andere insecten interessante veldjes in het
Orderbos. We gingen in 2 groepjes op zoek naar vlinders, libellen en andere insecten.
Het was mooi weer en er waren volop insecten aanwezig. We zagen 14 soorten kevers, waaronder de
Gouden tor, de kersenpitkever, de veelkleurige hertshooigoudhaan en diverse snuitkevers. We zagen
een aantal nachtvlinders [die soms ook overdag te zien zijn] zoals de Oosterse schone, Perentak en de
Gewone heispanner. Verschillend roofvliegen, zoals de Zwarte bladjager en de Borstelroofvlieg waren
met meerdere exemplaren vertegenwoordigd. Verder Lieveheersbeestjes, sprinkhanen en libellen.
Kortom een geweldige zoektocht met veel insecten, waarvan we gezamenlijk de meeste soorten op
naam wisten te brengen.
Op 24 augustus 2021 naar het Speulderveld:
Het Speulderveld is een voor ons bekende locatie. Voor een deel zijn hier dezelfde planten en insecten
te zien als in de Leemputten (bij Staverden), maar dit gebied is vrij toegankelijk. Het was warm en droog.
Daardoor weinig plasjes en ook weinig libellen, maar genoeg andere insecten. Meteen bij aankomst
zagen we kleine holletjes in de grond van de ook rondvliegende Pluimvoetbij, We zagen 6 soorten
dagvlinders en 4 soorten nachtvlinders, o,a. de Bruine snuituil en de Donkere marmeruil en we vonden
rupsen van de Peper-en-zoutvlinder en het Kameeltje. Bijzonder waren de Gele veenzweefvlieg en de
indrukwekkende Hoornaarroofvlieg.
Leuk waren ook de Levendbarende hagedis en de vele eitjes van het Gentiaanblauwtje op de
Klokjesgentiaan. Het was daar mee een boeiende middag voor de 11 deelnemers.
En op 3 september 2021 Nachtvlinders kijken in Natuurtuin Ermelo:
Nachtvlinders kijken in de Natuurtuin Ermelo als onderdeel van het Fete de la Nature.
In verband met coronaregels was de avond in 2 tijdsblokken verdeeld met maximaal 12 deelnemers per
blok. Het eerste blok was helemaal volgeboekt. In het 2e blok waren er 10 aanwezigen.
Voor deze avond waren nachtvlinderkenners Violet Middelman en Remco Vos uit Soest aanwezig met 2
schermen en lampen.
Het weer leek tegen te vallen maar het werd een geweldige avond met een enorme hoeveelheid aan
soorten die op de 2 schermen afkwamen. Totaal werden ruim 130 nachtvlinders geteld, verdeeld over 54
soorten. O.a. 10 Zwarte c-uilen en 14 Bruine snuituilen. Ook minder populaire soorten zoals de fraaie
Eikenprocessierups ( vlinder) en de Buxusmot lieten zich zien. En prachtige soorten zoals de
Braamvlinder, de Appeltak, Agaatvlinder en de Koperuil lieten zich prachtig bekijken. Conclusie: je hebt
echt wat gemist als je er niet bij was.
2.9.
Vogelactiviteiten
Van de excursies zijn uitgebreide verslagen in het Linnaeusklokje en op de website gepubliceerd.
Excursie op 6 februari is vervallen.
Excursie 24 juli is eveneens vervallen.
Reevediep, vogelhut Drontermeer, de “Oliebollen “: zaterdag 11 september
Laarzenpad Naardermeer: zaterdag 18 september.
Lezing i.s.m. VBW Noordveluwe: Reis door Europa door Maas v.d. Ruitenbeek op woensdag 17
november.
Delta Schuitenbeek: jubileumexcursie op zaterdag 20 november.
Flevoland: Biezenburcht, Giezenhut, Kapteinshut, Vogelscherm Strandgaperweg op zaterdag 11
december
Verder aandacht in het Linnaeusklokje voor de broedwand voor oeverzwaluwen in het Crescentpark in
Harderwijk.
2.10. Werkgroep Natuurgegevens
De werkgroep is dit jaar niet actief geweest.
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Promotie en communicatie

3.1 Promotie
Het was een rustig jaar voor Jan Willem Jonker. Er zijn dit jaar geen berichten naar de regionale kranten
gestuurd. Dat had natuurlijk te maken met corona: als er al eens een excursie door kon gaan wilden we
het met een beperkte groep doen en de excursie niet openstellen voor niet-leden.
3.2 Communicatie
Nadat Nico de Jong jarenlang de reminder heeft verzorgd, zijn we maart overgeschakeld op een
nieuwsbrief. Janny van Oossanen heeft die ontworpen en dit jaar met veel energie verzorgd.
3.3 Linnaeusklokje
Het verenigingsblad, het Linnaeusklokje, is ook dit jaar weer drie keer uitgekomen, zowel op papier als
digitaal. De leden kunnen zelf kiezen aan welke vorm ze de voorkeur geven. Daarnaast ontvangen de
leden met een emailadres maandelijks een Nieuwsbrief 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.
3.3.1 Jubileumklokje
Daarnaast verscheen er op 16 oktober 2021 een jubileumnummer van 44 pagina’s, geheel gewijd aan de
geschiedenis van onze afdeling van de afgelopen 50 jaar met hier en daar ook een blik op de toekomst.
Het bevat 18 artikelen van elk twee pagina’s en nog wat kleinere stukjes, geschreven door 10
verschillende auteurs. Dit jubileumblad bevat tevens 117 foto’s van 24 verschillende fotografen.
3.4 Website
De website werd dit jaar voor het eerst bijgehouden door Dineke de Visser. Ook voor haar was het
natuurlijk frusterend dat er wel steeds een programma werd gemaakt en gepubliceerd, maar dat dat in
de praktijk heel vaak werd afgeblazen. Dat geeft toch een beetje het gevoel dat je het voor niets hebt
gedaan.
3.5 Facebook
Vanaf januari 2018 heeft onze afdeling een eigen Facebook-pagina. Die werd verzorgd door Harm
Werners en Dick Dooyewaard. Door het overlijden van Harm zijn er in 2021 maar 3 bijdragen van zijn
hand geweest. Dat waren boeiende stukjes voorzien van mooie foto’s
Mede door corona zijn er ook in 2021 veel minder activiteiten aangekondigd. Wel o.a. het Fête de la
Nature in de natuurtuin Ermelo begin september en over enkele paddenstoelenexcursies in september
en oktober. Zo’n 8x werd nieuws van de Natuurtuin Zandkamp in Ermelo gedeeld waar de KNNV mee
samenwerkt
Het aantal volgers van de facebookpagina steeg in 2021
geleidelijk naar 140 personen.
Naast KNNV-leden en inwoners van de regio lezen ook
mensen uit de rest van Nederland en zelfs enkelen in
Australië de berichten.

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Afdeling Noordwest-Veluwe
Jaarplan 2022
1. Inleiding
Dit is het jaarplan 2022 van onze afdeling. Hierin formuleren we het strategisch beleid, waarin wordt
aangegeven wat we op welke manier op middellange termijn willen bereiken.
Een concrete uitwerking van dat beleid is opgenomen in de paragraaf ‘Inhoudelijk beleid: de
activiteiten’. In het laatste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de organisatorische aspecten,
waaronder we ook de communicatie en promotie rekenen.
De verdere concretisering van dit plan is te vinden op onze website (noordwestveluwe.knnv.nl), in
het Linnaeusklokje (zie hierna onder 4.2 Communicatie) en in de maandelijkse Nieuwsbrief die via email
naar de leden wordt gezonden. 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 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, reizen en landelijke
werkgroepen. Deze activiteiten zijn niet in dit jaarplan opgenomen. Informatie daarover is te vinden op de
landelijke website: www.knnv.nl. Ook kan via de landelijke website gemakkelijk kennis worden genomen
van de activiteiten van andere afdelingen. Een keer meedoen bij een andere afdeling kan altijd.
2. Strategisch beleid
De KNNV is de landelijke vereniging voor veldbiologie, voor actieve natuurliefhebbers en beschermers. Voor mensen die graag meer over de natuur, planten en dieren willen weten en ervan
genieten. KNNV leden organiseren natuurexcursies, inventarisaties, lezingen en cursussen, en ze
wandelen, fietsen en kamperen veel buiten. Want wat is er leuker dan samen met anderen de natuur
te ontdekken?
Het motto van de KNNV draait om de begrippen: natuurstudie, natuurbeleving en
natuurbescherming: ontdek, beleef en bescherm! Laten we dat vooral samen doen, samen met
andere natuurverenigingen.
Veel KNNV-ers zijn van mening dat de natuurbeleving eigenlijk voorop zou moeten staan. Dat spreekt
eigenlijk voor zich. Als je ergens plezier aan beleeft, komt de studie en bescherming vanzelf.
Voor komend jaar zullen we een slag om onze arm moeten houden vanwege Coronamaatregelen.
Hoe de pandemie en het Coronabeleid zullen 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 kunnen aangekondigd worden op de groepsapp “spontane
excursies KNNV” of via de nieuwsbrief.
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 paar
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 stapjes vooruit zetten naar verdere samenwerking met andere
‘natuur’ verenigingen in onze omgeving.
3. Inhoudelijk beleid: de activiteiten
In dit hoofdstuk worden de activiteiten ingedeeld in natuurstudie & natuurbeleving en
natuurbescherming.

3.1 Natuurstudie & Natuurbeleving
Natuurcursussen
Onze cursuscoördinator is begin vorig jaar gestopt met het coördinatorschap. We zullen dus hard op
zoek moeten naar een nieuwe. We weten uit ervaring dat cursussen erg geschikt zijn voor het werven
van nieuwe leden, maar het is ons tot nu toe niet gelukt dat van de grond te krijgen. Door KNNV landelijk
zijn cursussen ontwikkeld en we hopen dat we daar mee aan de gang kunnen gaan.
Fotowerkgroep Camera Natura
Er is eind 2021 een kleine groep aangesteld om te fungeren als organisatie van de werkgroep (de
werkgroepcommissie om het zo te noemen) maar het aanspreekpunt is Ronald Vossebelt. Om voor wat
afwisseling te zorgen is gekozen om op de avonden ook een wisselende voorzitter aan te wijzen. Ook de
zaterdagen zullen afgewisseld worden ingevuld.
De planning voor 2022 is dat we 7x bij elkaar komen, altijd op de dinsdagen maar niet op een vaste
tweede of derde dinsdag van de maand. Daarvoor zijn de volgende opties al besproken: 25 januari, 22
maart, 10 mei, 28 juni, 13 september, 15 oktober en 29 november 2022. Aansluitende zaterdag is er dan
een buitenactiviteit gepland van de werkgroep. De avonden zullen allen gehouden worden in het Pakhuis
in Ermelo, aanvang 20:00 uur.
Ook willen we nog een keer een gastspreker uitnodigen.
Daarnaast hebben we bedacht om een fotowedstrijd te organiseren met echte prijzen.
Paddenstoelenactiviteiten
In 2022 zal in februari opnieuw een foto-determinatieavond voor paddenstoelen gehouden worden in het
Pakhuis in Ermelo. Tijdens deze bijeenkomst kunnen leden en niet-leden hun (digitale) foto's van
paddenstoelen laten zien en zal gezamenlijk geprobeerd worden er de namen bij te vinden.
In de maanden september, oktober en november worden diverse paddenstoelenexcursies gehouden
onder leiding van Annemarie Kooistra en één keer door een paddenstoelendeskundige van de
Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV). Afhankelijk van de corona-maatregelen zullen deze
excursies ook toegankelijk zijn voor niet-leden. Hiervoor zal dan publiciteit gemaakt worden in de lokale
media.
Plantenactiviteiten
In 2022 zullen weer tien excursies en een tweetal lezingen worden georganiseerd. Deze zullen zowel
door de week, op zaterdag als op zondag plaatsvinden.
Vogelactiviteiten
Verwacht vier excursies dichtbij (bijv. oeverzwaluwwand, Cresentpark Harderwijk) en vier wat verder weg
(bijv. duinen, kust, pier IJmuiden).
Lezing i.s.m. VBW in najaar of winter.
Vlinderwerkgroep
Afhankelijk van de situatie op dat moment zullen eind maart (in verband met het insturen van de copy
voor het Linnaeusklokje in april) de plannen voor de zomerperiode worden gemaakt. Peter Pfaff heeft
aangeboden de coördinatie van de vlinderwerkgroep op zich te willen nemen. Hij zal dit jaar in ieder
geval een tweetal excursies organiseren: één naar de vindplaats van het Pimpernelblauwtje en het
Spiegeldikkopje en één naar de Bosparelmoervlinder en daarnaast ook nog één libellenexcursie.
Werkgroep Natuurgegevens
De werkgroep is van plan om voor 1 april te bezien of er vanaf april weer groepsgewijs excursies
mogelijk zijn en zal daar haar programma op afstemmen.
3.2 Natuurbescherming
Natuurbeschermingswerkgroep
De oude gezamenlijke natuurbeschermingswerkgroep met de Vogelbeschermingswacht Noordveluwe is
opgeheven en gaat verder als natuurbeschermingswerkgroep onder de Vogelbeschermingswacht.
De werkgroep hield zich vooral bezig met Natura 2000 zaken, maar ook met een aantal speciale
aandachtsgebieden van de leden, zoals de reclameborden langs de Rijksweg en het beschermen van de
Das. Vanuit de KNNV zullen we dat moeten missen. We zouden het plezierig vinden als er vanuit de
KNNV weer mensen zouden zijn, die dit willen oppakken.

Naast de activiteiten van de werkgroep waren er zo af en toe ook zaken, die door het bestuur werden
opgepakt. Dat betrof dan bijv de inspraak over de ontwikkeling van Veldwijk, de inspraak bij het
heidebeheer van de Gemeente Ermelo en de vestiging van een roofvogelpark in Bunschoten. In de
toekomst zouden we daar graag mee willen doorgaan. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het binnen onze
statutaire belangenbehartiging valt, dat we er tijd voor hebben, of dat we gemakkelijk kunnen aanhaken
bij andere natuurverenigingen.
Landschapsbeheer
Het afgelopen jaar 2021 zijn we begonnen met veel onzekerheid vanwege beperkende maatregelen..
Ook voor 2022 zijn we daar nog niet bepaald vanaf. In ieder geval kunnen we weer plannen maken.
De werkgroep Landschapsbeheer heeft eigenlijk jaar in jaar uit dezelfde vastomlijnde plannen. Tien keer
per jaar, van januari tot en met maart en van eind september tot eind december proberen we om de drie
weken op zaterdagmorgen een stukje landschap weer beter tot zijn bestemming te laten komen. Wat we
dan precies gaan doen horen we pas een week, voorafgaande aan onze werkochtend in overleg met de
beheerders.
Gezien de veiligheidseisen met betrekking tot het gebruik van motorische machines (en de kosten voor
de benodigde certificaten) gaan we wellicht meer en meer in “stilte” ons werk doen. Voor velen van ons
is dat een aangename bijkomstigheid. Gevolg is natuurlijk ook dat we minder “meters” kunnen maken. In
onze jaarlijkse bijeenkomst in het Pakhuis willen we o.a. hierover samen een ei leggen.
Paddenwerkgroep
De activiteiten van de padden- en amfibieënwerkgroep zullen bestaan uit het plaatsen van de afzetting
langs de Sandbergweg en het overzetten en tellen van het aantal amfibieën. De afzetting zal op 17
februari worden geplaatst en de overzetacties zullen lopen tot april (zes weken).

4. Organisatie, promotie & communicatie
4.1 Organisatie
De KNNV afdeling Noordwest Veluwe kent een bestuur, een aantal werkgroepen en coördinatoren.
Zoals al blijkt uit paragraaf III worden bijna alle activiteiten van onze afdeling geïnitieerd en
georganiseerd door de diverse werkgroepen en coördinatoren.
We zien wel dat het aandeel actieve leden in de afgelopen jaren is afgenomen en ook de aanmelding
van nieuwe leden achterblijft. Dat baart ons natuurlijk zorgen.
We gaan als bestuur onderzoeken of we via de kleinschalig georganiseerde werkgroepen meer
onderlinge sociale binding en actieve betrokkenheid kunnen bevorderen. Doel hiervan is dat -waar dat
nu nog niet gebeurt- de coördinator en de werkgroep-leden samen de activiteiten bedenken, organiseren
en uitvoeren.
Bestuur
Het bestuur heeft een aantal algemene taken, o.a.
• Het zorg dragen voor de continuïteit van de afdeling.
• Het stimuleren en ondersteunen van de afdelingswerkgroepen.
• Het organiseren van de jaar- en coördinatorenvergadering.
• Het initiëren van algemene excursies/wandelingen.
• Het bevorderen van de samenwerking met andere natuurverenigingen.
• Het opmaken van een jaarverslag, een jaarplan en een begroting.
• Het vertegenwoordigen van de afdeling tijdens de jaarlijkse Vertegenwoordigende
Vergadering, in de halfjaarlijkse Beleidsraad en in de jaarlijkse Gewestelijke vergadering.
Het was ook in 2021 helaas niet mogelijk om de drie voorgenomen actiepunten, die de werkgroep
“Toekomst” had voorgesteld daadwerkelijk te realiseren:
• Inspelen op actuele onderwerpen
• Organiseren van aangeklede excursies met bijv erwtensoep
• Zorgen dat er bij alle activiteiten informatie over lidmaatschap aanwezig is

Als de situatie het toelaat zullen we in 2022 met die acties opnieuw aan de gang gaan. Te beginnen bij
de nieuwjaarswandeling op 8 januari waar we tijdens de lunch erwtensoepsoep zullen serveren.
Vanwege de corona situatie is besloten deze wandeling naar later te verplaatsen.
Het bestuur is voornemens elk jaar een algemene excursie te initiëren. Ook staat er minstens 1
wandeling op de planning. Of dit alles in 2022 haalbaar is zal sterk afhangen van de Coronamaatregelen.
Verder zijn we van plan een lezing te organiseren over Kleine zoogdieren en één over varens, zo nodig
via zoom.
4.2 Promotie en Communicatie
Promotie
We hopen de promotie dit jaar weer te kunnen oppakken. Uiteraard hangt dat samen met de
ontwikkelingen op het gebied van corona, maar er gloort hoop.
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 2022 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 of via de post.
Maandelijkse nieuwsbrief
Maandelijks ontvangen de leden waarvan bij ons het mailadres bekend is een nieuwsbrief met een
overzicht van de activiteiten, die voor de komende maand gepland zijn, met de laatste informatie
hierover. Ook de groene organisaties in de regio ontvangen deze nieuwsbrief. In 2021 heeft onze
secretaris deze nieuwsbrief opgezet en verzorgd. Helaas heeft zij haar lidmaatschap van onze afdeling
weer beëindigd, zodat we op zoek zijn naar een nieuwe redactrice.
Website
De website is een belangrijk communicatiemiddel binnen de afdeling. Het is dan ook van groot
belang dat we die goed bijhouden. In maart 2021 ging de nieuwe landelijke website van start en moesten
alle afdelingen mee in de nieuwe opzet. Sindsdien houdt Dineke de Visser de website bij.
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.
Dat laatste is voor buitenstaanders op onze website moeilijk te vinden. We zullen de naam van de
pagina veranderen in: Actueel/gastenboek.
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 2022 wordt ernaar gestreefd
dat ook het bestuur en werkgroepen teksten en foto’s voor de Facebookpagina leveren.

Aldus vastgesteld op de Algemene ledenvergadering op 12 maart 2022.

Verlies Winst Jaar 2021
REK nr
4000
4001
4009
4010
4013
4020
4022
4026
4050
4099
5020
5030
8999
9000
9001
9002
9005
9006
9007
9098

Naam Rekening
Bestuurskosten
Kosten Algemene Vergadering
Bankkosten
Klokje
Klokje overige kosten
Werkgroep fotografie
Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep
Werkgroep Landschapsbeheer
Natuurtuin Ermelo
Overige kosten
Lezingen
Excursies
Grote Club Actie
Contributies
Afdracht aan KNNV Landelijk
Contributies te verrekenen
Giften
Abonnementen Klokje
Advertenties Klokje
Resultaat vorige boekjaren
Resultaat

31-12-2021
Debet
Credit
201,35
0,00
153,20
0,00
300,12
0,00
739,87
0,00
86,47
0,00
30,00
0,00
177,00
0,00
0,00
170,00
181,23
0,00
33,80
0,00
119,50
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00 6.084,50
4.424,75
0,00
0,00
2,50
0,00
111,77
0,00
20,00
0,00
100,00
463,99
0,00
(verlies)
417,51
6.911,28 6.911,28

Balans 31-12-2021
100
130
140
161
162
200
201
1000
1009
1011
1100
1101
1103
1104
1107
1108
9099

Vrij te besteden
Reservering gift Ermelo
Reservering Jubileum
Reservering Landschapsbeheer
Reservering Werkgroep Natuurgegevens
Inventaris
Jubileumklokjes
Kas
Triodos Rendement
Triodos bank
Vooruitbetaald
Vooruit ontvangen
RCrt Editoo
RCrt KNNV Landelijk
RCrt Grote Clubactie
RCrt Landschapsbeheer
Resultaat lopend boekjaar
Resultaat

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
115,52
0,00
10.680,25
809,02
0,00
0,00
251,86
0,00
33,12
160,00
0,00
417,51
12.468,28

7.710,87
3.850,00
0,00
200,00
676,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(verlies)
12.468,28

