Concept-Verslag van de Algemene ledenvergadering KNNV afd. Leiden
gehouden op 30 september 2021 in Yuverta te Oegstgeest
Aanwezig:
Mw. Boelé, Mw. Burgers, Mw. Hollander, Mw. Van Kralingen, Mw. Laroo (voorz.),
Mw. Löhr, Mw. Van Nierop, Mw. Okker, Mw. Teunissen, Mw. De Veer,
Mw. Verkade, Mw. Vermeulen en Mw. Van Zoest
De heren Boelé, Kortselius, Los, Mes, Vlieg, Westgeest (secr.) en Van Zoest
Afwezig met kennisgeving:
Mw. Boot, Mw. Burg, Mw. Van Holland, Mw. Kooi, Mw. Langelaan, Mw. Ruijgrok, Mw. Stoker, Mw.
Van Venetië, Dhr. Alt, Dhr. Lina en Dhr. Unger.
1. Opening en Vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Tot haar en ieders genoegen hebben de verbeteringen in de corona-situatie eindelijk weer
een algemene ledenvergadering (ALV) mogelijk gemaakt. Zij begroet in het bijzonder ook
Mw. Corinna Vermeulen die de ALV nu voor het eerst kan bijwonen.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
● De secretaris noemt de afmeldingen voor de vergadering (zie hierboven).
● De voorzitter kan tot haar vreugde ook mededelen dat de werkgroepen inmiddels voorzichtig weer beginnen/begonnen zijn met hun activiteiten. Hopelijk kan zich dit spoedig en zeker
in 2022 verder uitbreiden tot het voorheen gebruikelijke schema.
● Mw. Verkade en Mw. Vermeulen zeggen hun werk in de afgelopen anderhalf jaar gelukkig
(vrijwel) volledig te hebben kunnen voortzetten.
3. Verslag ALV van 21 maart 2019
Het verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen/vragen en wordt – met dank aan de secretaris – goedgekeurd en vastgesteld.
Het nieuwe concept-verslag van de ALV van 30 september 2021 verschijnt, na goedkeuring
binnen het bestuur, zoals gebruikelijk op de nieuwe website: https://leiden.knnv.nl/
4. De jaarverslagen (over 2019 en 2020) van het bestuur en die van de werkgroepen
De vergadering keurt alle verslagen goed, met volledig begrip voor de beperkingen die in
2020 zijn opgetreden als gevolg van de coronacrisis.
5. Besluit ongewijzigde samenstelling kascommissie over 2020 t.o.v. 2019
Vanwege de corona-uitbraak kon er in 2020 geen ALV worden gehouden. Wel heeft het bestuur in de periode van beperkingen enkele malen via de e-mail (en via de intussen ook vernieuwde website) naar de leden gecommuniceerd over lopende zaken. Teneinde een bevriezing van de financiële situatie van onze afdeling te voorkomen is voorts aan de leden van de
kascommissie 2019, Mw. Burgers en Mw, Langelaan, gevraagd een jaar langer aan te willen
blijven. Deze leden hebben hiermee ingestemd en het bestuur vraagt nu hiervoor (met terugwerkende kracht) ook de instemming van de ALV.
De vergadering verleent deze instemming met algemene stemmen en applaus.
6. Verslagen kascommissie 2019 en 2020
De kascommissie heeft over de beide jaren 2019 en 2020 positieve verslagen uitgebracht en
deze berslagen zijn op de website gepubliceerd. De vergadering keurt met algemene stemmen de beide verslagen goed.
7. Decharge bestuur over beleid 2019 en 2020
Met algemene instemming en applaus verleent de vergadering het bestuur decharge over het
gevoerde beleid in 2019 en 2020.
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8. Begroting 2021 en contributies 2021 en 2022
De uitgaven zijn in de periode van corona achtergebleven a.g.v. beperking van onze activiteiten. De financiële verslagen over de jaren 2019 en 2020 toonden als gevolg daarvan een
substantieel bedrag aan batig saldo. Het voorstel om hiervoor binnenkort een nieuwe laptop/computer aan te schaffen ter vervanging van het verouderde en afgeschreven huidige
apparaat t.b.v. secretariaat, redactie periodieken en webmaster wordt door de vergadering
met algemene stemmen aanvaard. De kosten voor een meer moderne en snellere laptop/
computer kunnen in de orde van rond 1000 euro bedragen.
Ook het voorstel van de penningmeester om de contributie voor 2021 en 2022 niet te verhogen t.o.v. (al vele) voorgaande jaren wordt met algemene instemming aanvaard. De penningmeester kondigt wel aan dat voor 2023 een verhoging noodzakelijk kan worden, mede
i.v.m. de almaar voortgaande geleidelijke stijging van de afdracht aan het landelijk bureau.
9. Benoeming kascommissie over 2021
Mw. Burgers is bereid ook komend jaar kascommissielid te blijven. Mw. Okker sluit zich ter
vergadering aan. Met grote dank wordt deze samenstelling van de kascommissie door de
vergadering begroet en aanvaard.
10. Bestuurssamenstelling
De voorzitter deelt mede dat dhr. Westgeest besloten heeft – na 13 jaren in het afdelingsbestuur actief te zijn geweest – zich niet meer beschikbaar te stellen als secretaris. Hij is wel
bereid om zijn werkzaamheden t.b.v. het samenstellen van de periodieken en het onderhoud
van de website nog aan te houden en desgewenst ook nog als lid in het bestuur aan te blijven. Tevens meldt de voorzitter dat de penningmeester wenst te stoppen. Dhr. Vlieg wil zijn
penningmeesterschap op een goede manier overdragen en daar nog enige tijd voor nemen.
Al eerder (zie verslag ALV 21 maart 2019) zijn signalen geuit dat de behoefte aan nieuw
bloed in het bestuur groot is en dringt, maar er zijn nog geen leden bereid gevonden in het
bestuur zitting te nemen.
Alle leden worden nu met klem opgeroepen zelf toetreding tot het bestuur te overwegen en ook eventuele namen van andere leden voor een bestuursfunctie aan het
huidige bestuur door te geven zodat die benaderd kunnen worden.
Naar aanleiding hiervan ontstaat enige discussie m.b.t. de continuïteit van de afdeling. Andere KNNV-afdelingen lijken met gelijksoortige problemen te worstelen en we zouden ons dus
kunnen afvragen of we met de huidige doelstellingen in de snel veranderende wereld om ons
heen nog wel bestaansrecht houden. Het bestuur denkt erover dit op de agenda te zetten.
11. Benoeming vertrouwenspersoon
Desgevraagd legt Mw. Teunissen uit dat tegenwoordig van meerdere typen organisaties (met
meer dan 200 personen) wordt gewenst dat zij een vertrouwenspersoon aanwijzen.
Bij benoeming wil zij ook een inhoudelijke beschrijving van de functie publiceren, zowel in
Bladgroen als op de website. Ter vergadering noemt zij een aantal voorbeelden over wat de
functie kan inhouden en ook van de beperktheden van de functie. Zij stelt zichzelf onder
meer ten doel een aanspreekpunt te zijn ter bevordering van dat leden zich veilig en welkom
kunnen voelen in onze afdeling.
De vergadering verwelkomt haar met algemene stemmen als vertrouwenspersoon.
12. Benoeming afgevaardigden voor Gewest, Beleidsraad en Vertegenw. Vergadering (VV)
Ter vergadering wordt duidelijke kenbaar dat de belangstelling vanuit de aanwezigen hiervoor niet groot is. Wel maakt men onderscheid tussen de drie niveaus van overleg. Het Gewestelijk overleg (dat over lijkt te zijn gegaan in Provinciaal overleg) en de Beleidsraad lijken
minder belangrijk te worden gevonden dan de Vertegenwoordigende Vergadering. Dhr.
Kortselius wijst op het belang van het onderhouden van persoonlijke contacten met leden elders binnen de landelijke KNNV, maar gegadigden voor afvaardiging naar de verschillende
overlegstructuren melden zich niet.
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13. Samenwerking met IVN-afdeling regio Leiden
Deze samenwerking vindt op meerdere fronten plaats en wordt duidelijk gewaardeerd. Er
komt bij IVN waarschijnlijk ook weer een nieuwe Natuurgidsencursus aan en verschillende
leden geven aan ook daaraan wederom een bijdrage te willen leveren. Continuering van de
samenwerking blijft nastrevenswaardig en waar mogelijk zelfs uitbreidenswaardig.
Misschien kan vanuit onze KNNV-afdeling ook de blik gericht worden op andere zelfstandige
partijen en clubjes die zich – wellicht met wisselende samenstelling en succes – in onze regio
richten op natuuraangelegenheden, soms zelfs met enige subsidie vanuit gemeentes. Mogelijk zijn contacten of andere vormen van samenwerking bespreekbaar. Misschien kan dit ook
tot interne modernisering leiden van onze structuur, werkwijzen (bijv. op pr-gebied) enz.
Mw. Verkade en dhr. Mes gaan proberen dit nader te bestuderen en zo mogelijk uit te werken.
14. Rondvraag
● Mw. Okker deelt mede dat zij de afdelingswebsite in vele opzichten zeer waardeert maar
dat zij de landelijke website juist te ondoorzichtig en te moeilijk bruikbaar vindt. Anderen zijn
dat met haar eens. Zij vraagt of dit met het landelijk bureau besproken kan worden en of de
vraag voorgelegd kan worden hierin verbetering aan te brengen. Dhr. Kortselius sluit zich
hierbij aan en doet de suggestie dit bijv. aan de Vertegenwoordigende Vergadering voor te
leggen.
● Dhr. Van Zoest vraagt naar het bestuursstandpunt over omgang met de coronaregels in de
nabije periode. In elk geval gelden de regels van de overheid. Het bestuur staat voor dat deze regels te allen tijde in acht worden genomen. Als alles goed blijft gaan, lijkt er geen bezwaar om het IJsclubgebouw ook weer in gebruik te gaan nemen.
● Mw. Verkade meldt dat het boek van Sander Turnhout, “Basisboek Veldbiologie” vooral bestaat uit bijdragen van anderen dan van de enige auteur aan wiens naam het boek gekoppeld
is. Zij en meerderen in de vergadering, die het boek kennen, vinden dat er te weinig recht
wordt gedaan aan degenen die inhoudelijk juist het overgrote deel van en tevens de belangrijkste bijdragen hebben geleverd.
Het komt haar en ook mw. Vermeulen voor als schandalig en zij zouden het op prijs stellen
als dit vanuit onze afdeling naar buiten kenbaar gemaakt zou worden. Dhr. Mes onderschrijft
dat het boek inhoudelijk op zich een goed boek is, maar dat dhr. Turnhout op deze wijze in
feite te eenzijdig met teveel onverdiende eer gaat strijken.
Ieder die zulks wenst, kan overigens zijn/haar mening in een artikel voor Bladgroen en/of de
website schrijven.
15. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de Algemene ledenvergadering.

Na de vergadering en een korte pauze werd de rest van de bijeenkomst doorgebracht in
de vorm van een LedenContactAvond (LCA).
De heer Van Zoest en de dames Vermeulen en Verkade gaven (in deze volgorde) ieder een
korte presentatie over de activiteiten die zij in het afgelopen jaar of langer hebben uitgevoerd. Interessante en zeker niet-alledaagse ontwikkelingen werden aan de hand van
fraaie beelden uit de doeken gedaan.
Al met al een levendige én gezellige avond, ter hopelijk definitieve achterlating van de
saaie en nare coronaperiode.
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