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Concept-Verslag van de Algemene ledenvergadering KNNV afd. Leiden 
gehouden op 21 maart 2019 in het IJsclub-/MEC-gebouw te Oegstgeest 
 
 
 
Aanwezig:  
Mw. Burgers, Mw. Gorter, Mw. Henrot, Mw. Langelaan, Mw. Laroo (voorz.), 
Mw. Okker, Mw. Teunissen, Mw. Verkade en Mw. Van Zoest 
Dhr. Van Beek, Dhr. Boelé, Dhr. Van Helsdingen, Dhr. Mes, Dhr. De Swart,  
Dhr. Vlasveld, Dhr. Vlieg, Dhr. Westgeest (secr.) en Dhr. van Zoest 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Mw. Kooi, Mw. Van Kralingen, Mw. Löhr, Mw. Van Nierop, Mw. Stoker, Mw. De Veer, Dhr. Adema, 
Dhr. Unger en Dhr. Van der Willik. 
 
 
 
1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  
2. Vaststellen van de agenda 

In verband met de wens van de penningmeester om zo vroeg mogelijk door te reizen naar een 
volgende afspraak wordt besloten de agendapunten waarbij z’n aanwezigheid noodzakelijk is, 
achter elkaar te behandelen. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
- De secretaris noemt de afmeldingen voor de vergadering (zie hierboven).  
- De KNNV-afdeling Den Haag nodigt belangstellende leden van naburige afdelingen uit bij een 
tweetal duincursussen: een veldwerkcursus (vooral gericht op planten in Meijendel) en een 
zgn. Cursus Haagse Kust. Voor nadere informatie zie www.knnv.nl/den-haag. 

4. Verslag ALV van 20 maart 2018 
Het verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen/vragen en wordt – met dank aan de secre-
taris – goedgekeurd en vastgesteld.  
Het nieuwe concept-verslag van de ALV verschijnt na goedkeuring binnen het bestuur weer op 
de website www.knnv.nl/leiden.  

5. en 6. De jaarverslagen (over 2018) van het bestuur inclusief natuurhistorische aspecten 
en van de werkgroepen  

De vergadering keurt de verslagen goed, met complimenten voor de vele aantrekkelijke activi-
teiten die de werkgroepen hebben georganiseerd. 

7. Financieel verslag over 2018 
Dhr. Vlieg geeft een gevleugelde toelichting in kleur op de jaarstukken. Hij wijst in het bijzon-
der o.a. op de activiteiten van dhr. Mes, die hebben geleid tot de ontvangst van een extra be-
drag in het kader van de zgn. Ger-van-Zanenvoucher. De ledenvergadering wordt erop 
gewezen dat de hiertoe aangeschafte ‘camera-adapter voor stereomicro’ op aanvraag 
bij studieavonden voor de leden van de KNNV-afdeling Leiden gebruiksklaar staat.  
Er zijn ook extra inkomsten te danken aan een tussentijdse verrekening met Editoo en aan de 
advertenties in Bladgroen en Daucallium+. Dhr. Vlieg stelt de vergadering voor het positieve 
eindsaldo toe te voegen aan de reserve van de afdeling. De vergadering keurt dit voorstel met 
algemene stemmen goed. Er is op deze wijze een behoorlijke buffer ontstaan  

10. Begroting 2019 
De penningmeester stelt de vergadering voor akkoord te gaan met de reservering van een 
nieuwe post op de begroting t.b.v. de nieuw in te stellen Werkgroep Citizen Science i.o.  
Mw. Henrot coördineert de activiteiten o.a. vanuit onze KNNV-afdeling.  
De vergadering stemt hiermee in en ook met de begroting voor 2019 in z’n geheel.  

9. Contributie (voor 2020)  
De hoogte van de contributie hoeft ook voor 2020 (nog) niet te worden gewijzigd. Dit wordt 
door de vergadering in dank algemeen aanvaard.  

8. Verslag van de kascommissie 
De door de voorzitter voorgelezen verklaring van de Kascommissie over de kascontrole is hel-
der positief te noemen! De vergadering wordt geadviseerd de penningmeester en het bestuur 
decharge te verlenen.  
De vergadering gaat hier in haar geheel met applaus toe over! 
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11. Samenstelling bestuur 
1. De voorzitter maakt bekend dat dhr. Vlasveld besloten heeft – na jarenlang in het afde-
lingsbestuur actief te zijn geweest – af te treden als bestuurslid. Hij heeft sinds 1996 vele acti-
viteiten voor zijn rekening genomen en zich met name ook ingezet op het – niet altijd even 
dankbare – terrein van de natuurbescherming. De voorzitter prijst hem eveneens voor zijn 
deelname aan de activiteiten van de planten-, mossen- en paddenstoelenwerkgroepen. 
Onder groot applaus van de leden ontvangt de heer Vlasveld uit handen van de voorzitter 
symbolische aardigheidjes om naar te kijken en van te genieten als dank voor de overigens 
onbetaalbare inbreng van dhr.Vlasveld in alle voorgaande jaren. 
2. De voorzitter kondigt tevens aan dat er ook andere bestuursleden te kennen hebben gege-
ven hun plaats binnen het bestuur in de komende jaren beschikbaar te zullen stellen.  
Zij roept daarom de leden op tot nadenken over toetreding tot het bestuur! 

12. Benoeming kascommissie 
Mw. Langelaan is bereid ook komend jaar kascommissielid te blijven. Mw. Burgers sluit zich ter 
vergadering aan. Met grote dank wordt deze samenstelling van de kascommissie door de ver-
gadering aanvaard en verwelkomd. 

13. Benoeming afgevaardigden voor Gewest, Beleidsraad en Vertegenw. Vergadering (VV) 
Vanuit de vergadering blijkt er geen belangstelling dan wel gelegenheid te bestaan voor af-
vaardiging naar (een van) deze organisaties. Enkele bestuursleden streven ernaar deze bij-
eenkomsten bij te wonen. 

14. Samenwerking met IVN-afdeling regio Leiden 
De afgelopen - gezamenlijk georganiseerde - nieuwjaarsreceptie was wederom geslaagd te 
noemen en mocht meer aanwezigen vanuit de KNNV-afdeling dan voorheen ontvangen.  
Ook de overige vormen van samenwerking (denk bv. aan Bladgroen e.d.) verlopen naar wens. 

15. Rondvraag 
- De als uitermate enthousiast bekend staande mw. Verkade meldt een reeks van verschillende 
activiteiten en nieuwe plannen op het terrein van vissenmonitoring, zaklampvissen enz. en 
zoekt nog enkele partijen die haar project ‘Educarp’ een warm hart toedragen. De KNNV-
afdeling mag tot deze partijen gerekend worden. Ook de adverteerder in Bladgroen blijkt be-
reid tot een stukje sponsoring. Mw. Verkade denkt nog na over mogelijkheden voor vaccinatie 
die wellicht van belang kunnen zijn bij de activiteiten. Verder bezint men zich over eventuele 
‘Verklaringen Omtrent Gedrag’ bij werkzaamheden van educatieve aard. 
- Dhr. Van Zoest vraagt het bestuur na te denken over eventuele pr-materialen voor de afde-
ling. Dhr. Mes oppert het idee om eens aan ansicht- of visitekaartjes te denken. Het bestuur 
neemt deze suggesties in gedachten. 

15. Sluiting. 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de Algemene ledenvergadering.  
 
 
Na een korte pauze verzorgt Herman de Swart een uitermate rijk geschakeerde en boeiende 
presentatie over een van zijn kennelijk grote liefdes (en die van zijn eega): de speleologie.  
Hij maakt daarbij zeer inzichtelijk dat dit vakgebied onvermoede holistische eigenschappen 
kent, raakvlakken met vele andere takken van wetenschap: geologie, biologie, chemie, fysi-
ca, technische en medische wetenschappen, noem maar op… 
Het aantal en de aard van de verrassingen die hij z’n publiek in een uur tijd wist voor te 
schotelen, overtroffen alle verwachtingen: het ging over het ontstaan van, het verblijf in 
grotten en de studie naar allerlei aspecten die daarmee verband houden, de rol van chemi-
sche samenstellingen, waterlopen, archaea en (archaea)bacteriën, de omvang van de com-
plexe grottenstelsels, de aanwezigheid van levende have maar ook van fantomen (moeten 
we trouwens eigenlijk wel van Holenberen spreken, of beter van Grottenberen?) en zelfs 
over een studie naar het menselijk bioritme, die in een grot is uitgevoerd. (Wie verwacht nu 
dat een onderzoeker 200 dagen aaneengesloten in een grot verblijft enkel met de mogelijk-
heid zelf contact met de buitenwereld op te nemen? En wie verwacht bv. de aanwezigheid 
van talloze extremofiele bacteriën in grotten? Of bv. een bron van tientallen endemische 
organismen, uniek voor één enkele grot. En wat te denken van het grootste gevaar bij spe-
leologie: vooral het reizen naar en van de doelgrot?) 
Kortom een hoogst indrukwekkende presentatie, ook te oordelen naar de reacties van de 
toehoorders na afloop!  
Hulde en dank aan Herman! 


