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Concept-Verslag van de Algemene ledenvergadering KNNV afd. Leiden 

gehouden op 18 mei 2022 in Yuverta te Oegstgeest 

 

 

 

Aanwezig:  

De dames Burgers, Gorter, Henrot, Laroo (voorz.), Okker, Teunissen, 

Van Uffelen en Van Zoest-Phaf 

De heren Van Batenburg, Van Helsdingen, Heslenfeld, Kooper, Van der Laan, Los, Mes, Van der 

Raad, Vlieg, Westgeest (secr.) en Van Zoest 

 

Afwezig met kennisgeving:  

De dames Boot, Van Holland, Klijnsmit, Kooi, Van Nierop, Ruijgrok en Verkade,  

De heren Roos, Unger, Van der Willik en Woudenberg.. 

 

 

 

1. Opening en Vaststellen van de agenda 

De voorzitter opent om 19.50 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  

Vanwege de corona-situatie en de tijd die nodig was voor het aanzoeken van nieuwe be-

stuursleden, is de algemene ledenvergadering (ALV) dit jaar iets later georganiseerd dan 

vóór eind maart (zoals statutair aangewezen).  

De agenda wordt zonder wijziging op het voorgestelde vastgesteld. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

● De secretaris noemt de afmeldingen voor de vergadering (zie hierboven).  

● De voorzitter dankt auteur Koen van Zoest van de dit jaar extra editie van Daucallium+, de 

‘special’ over Stinsenplanten in Leidse bosplantsoenen. Op zijn beurt dankt Koen het bestuur 

voor het financieel mogelijk maken van de editie in kleur (hier zijn wel extra kosten aan ver-

bonden waarvan Koen een deel voor eigen rekening neemt i.v.m. extra gedrukte exempla-

ren; de vergadering verbindt hier achteraf alsnog haar goedkeuring aan). 

● De secretaris meldt dat er ook vanuit andere KNNV-afdelingen lof is geuit voor de inspire-

rend werkende extra editie van Daucallium+. 

 

3. Verslag ALV van 30 september 2021 

Het verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen/vragen en wordt – met dank aan de se-

cretaris – goedgekeurd en vastgesteld.  

Ook dit nieuwe concept-verslag van de ALV van 18 mei 2022 verschijnt, na goedkeuring bin-

nen het bestuur, zoals gebruikelijk op onze nieuwe website: 

https://leiden.knnv.nl/statuten-en-jaarstukken/  

 

4. De jaarverslagen (over 2021) van het bestuur en van de werkgroepen  

De penningmeester geeft eigener beweging in de vergadering nog een korte toelichting op 

enkele punten uit het financiële verslag, met als conclusie: de afdeling staat er financieel 

gunstig voor. 

De vergadering keurt alle verslagen goed (ook het financieel verslag), met volledig begrip 

voor de beperkingen die in 2021 nog zijn opgetreden als gevolg van de coronacrisis. 

 

5. Verslag kascommissie 2021 

De kascommissie heeft over het jaar 2021 schriftelijk haar goedkeuring uitgebracht en deze 

is op de website gepubliceerd. De vergadering sluit zich met algemene stemmen aan bij het 

oordeel van de kascommissie. 

 

6. Benoeming nieuwe kascommissie (over 2022) 

Hermien Okker en Ron Mes verklaren zich bereid in het komende jaar als kascommissie te 

zullen optreden. De vergadering keurt de samenstelling van de commissie goed, met alge-

mene stemmen en applaus. 
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7. Begroting 2022 en contributies 2022 en 2023 

De uitgaven zijn in de periode van corona laag geweest a.g.v. beperking van onze activitei-

ten. Het financiële verslag over het jaar 2021 toont derhalve opnieuw een substantieel be-

drag aan batig saldo. Intussen dienen zich voor het jaar 2022 wel twee extra kostenposten 

aan: de al eerder aangekondigde laptop t.b.v. het secretariaat (nu geschat op 1500 euro incl. 

software en beveiliging) en het uitbrengen van de extra editie van Daucallium+ (zie boven; 

kosten 500 euro i.v.m. het uitbrengen in kleur; hiervan neemt Koen Van Zoest overigens de 

kosten van een 40-tal extra papieren edities voor eigen rekening). Voor deze post was be-

groot: 400 euro. 

Voor het lopende jaar verwacht de penningmeester dientengevolge een negatief eindsaldo 

(van in totaal ruwweg 1000 à 1500 euro). Het eigen vermogen is en blijft desondanks ruim-

schoots toereikend.  

De vergadering stemt met algemene stemmen in met deze uitgaven. 

Ook het voorstel van de penningmeester om de contributie voor 2022 en 2023 niet te verho-

gen t.o.v. (al vele) voorgaande jaren wordt met algemene instemming aanvaard.  

Alleen de tekst betreffende de contributie wordt in de communicatie naar buiten aangepast, 

waarbij de strekking wordt: het basisbedrag voor een gewoon lid is 30 euro per jaar, maar 

voor een lid dat de uitgebrachte periodieken op papier wenst te ontvangen, wordt het basis-

bedrag met 6 euro verhoogd. 

 

8. Decharge bestuur over beleid 2021 en bestuurswisselingen 

Met algemene instemming en applaus verleent de vergadering het bestuur decharge over het 

gevoerde beleid in 2021. 

De voorzitter deelt vervolgens mede dat de volgende leden van het zittende bestuur hebben 

aangegeven te vertrekken. Jeannette Teunissen is al uitgetreden, omdat zij als vertrouwens-

persoon principieel een onafhankelijke positie t.o.v. het bestuur wil innemen. Ron Mes, Joop 

Vlieg en Jan Westgeest leggen per heden hun bestuursfuncties neer en Yvonne van Nierop 

treedt in komend najaar af als bestuurslid dat de ledenadministratie verzorgt.  

Jan Westgeest blijft wel de website van de afdeling onderhouden en het aanmaken van de 

periodieken (Bladgroen en Daucallium+) verzorgen en bij het laatste wordt hij gesteund door 

Ron Mes. 

De voorzitter dankt de vertrekkende bestuurders voor de langdurige en intensieve wijze 

waarop zij hun functie hebben uitgeoefend en overhandigt aan allen een bloemetje en pas-

send cadeautje namens de applaudisserende ledenvergadering. 

Als nieuwe bestuursleden draagt de voorzitter de volgende kandidaten voor: 

Eke van Batenburg als nieuwe penningmeester, Frank Kooper als nieuwe secretaris en Stan 

van der Laan als nieuw lid. Verder stelt de voorzitter de vergadering voor om Marco Roos, die 

te kennen heeft gegeven in het najaar tot het bestuur te willen toetreden, te kiezen als op-

volger voor Yvonne van Nierop. 

De vergadering kiest de voorgestelde leden met algemene stemmen en applaus! 

Hierna schorst de voorzitter de vergadering voor een korte pauze. 

 

9. Uitslag enquête onder alle leden en bespreking resultaten 

Na heropening van de vergadering nodigt de voorzitter Stan van der Laan uit de resultaten te 

bespreken van de enquête die onder de leden is gehouden in de aanloop naar de ledenverga-

dering,  

Stan bespreekt de 41 reacties (afkomstig van de ruim 200 bevraagde leden). 

Eén doel was: nieuwe bestuursleden aanzoeken. Dit is geheel geslaagd te noemen. 

Daarnaast zijn er open vragen gesteld gericht op de (nabije) toekomst zoals over welke 

nieuwe initiatieven kunnen worden ontplooid, aan wat voor activiteiten is behoefte onder de 

leden, welke nieuwe ontwikkelingen zijn er te wensen en wie wil wat ondernemen binnen de 

afdeling. 

In de reacties genoemde voorbeelden zijn:  

- mogelijk een werkgroep gericht op insecten 

- eventueel in combinatie met macrofotografie (of afzonderlijk natuurfotografie) 

- bij de vogelwerkgroep is al een groepje bezig met nestkastjes 

- werken aan verhoging biodiversiteit en/of uitbreiding van Citizen Science 

- activiteiten gericht op aanwas van jongeren (mogelijk middel: actualisering mediagebruik). 
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Vanuit de vergadering kwamen aanvullende elementen naar voren als: 

- hoe de werkgroepen te faciliteren (bestuursfunctie?) 

- aandacht voor herinvoering van een of enkele ‘algemene excursies’ per jaar (vanuit aanwe-

zige expertise / kan ledenwervend werken / denk bij de planning ook aan jongeren die moge-

lijk alleen in weekends tijdsruimte vinden) 

- aanhaken bij Week van de Veldbiologie (zie landelijke KNNV-nieuwsbrief) 

- inspelen op de komst nieuwe Omgevingswet (KNNV kan daarbij functie vervullen). 

 

Belangrijk aandachtspunt bij veel van deze mogelijkheden: behoefte aan goede 

‘trekker’ (vanuit de afdeling) bij elk type activiteit (dit blijkt doorgaans een belang-

rijke succesfactor te zijn). 

Gemeente Leiden lijkt wel open te staan voor inbreng vanuit deskundige hoek bij planvor-

ming. 

 

● Koen van Zoest pleit ervoor om bij het nadenken over en verder uitwerken van de ideeën 

ook stil te staan bij het gegeven dat 80 % van de benaderde leden bij de enquête in het ge-

heel niet gereageerd heeft. Dit is ook een gegeven met betekenis. 

 

● Stan van der Laan wil binnen het bestuur als bijzondere taak het – in nauwe samenwerking 

met de werkgroepcoördinatoren – aanjagen van nieuwe activiteiten en het breed bekend ma-

ken daarvan op zich nemen. 

 

10. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

De voorzitter toont zich zeer verheugd met de samenstelling van het nieuwe en enthousiaste 

bestuur en de vergadering wenst het nieuwe bestuur veel succes. 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de Algemene ledenvergadering om 21.30 uur.  

 

 


