Jaarverslag 2017

Jaarverslag NVHT Lacerta 2017

Beschouwing van de 75ste jaargang (2017)
Het afgelopen jaar was het 75ste jaar van
het verenigingsblad Lacerta, het kroonjuweel
van onze vereniging. Dat is natuurlijk een
heuglijk moment, maar we hebben er niet
al te veel aandacht aan besteed. Dit komt
vooral door de tijd en energie die we in het
blad moeten steken om het gevuld te houden. De voorraad artikelen, of beter gezegd
de afname hiervan, is een punt dat al jaren
hoog op elke agenda van de bestuursvergaderingen. Waar wij vroeger genoeg artikelen
klaar hadden liggen om meerdere maanden
vooruit te kunnen, is het nu al zover dat er
geen voorraad meer is na het volgende blad.
Het bestuur roept alle leden op om toch
vooral artikelen aan te leveren, want wij
kunnen het blad niet (helemaal) zelf vullen.
De groep mensen die artikelen schrijft is erg
klein en bevat ook nog eens meerdere bestuursleden, die al genoeg te doen hebben.
Een ander lastig punt is ons ledenaantal.
Het wil, ondanks al onze inspanningen, maar
niet stijgen. De grote daling is weliswaar
omgebogen, maar er is geen sprake van
blijvend herstel. De daling in het ledenaantal heeft gevolgen voor onze financiën,
aangezien onze inkomsten uitsluitend uit
de contributie komen. Hierdoor hebben we
afgelopen jaar op ALV besloten de contributie te verhogen (voor het eerst is meer
dan 15 jaar!) om toch minimaal het verlies te
beperken. De financiële kant is echter slechts
één kant van het verhaal. Ook in gesprek
met de overheid en andere organisaties waar
het gaat om bijvoorbeeld het opzetten van
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nieuwe wetgeving is het hebben van meer
achterban pure noodzaak. Het lijkt erop
dat de problemen niet zozeer liggen bij het
binnenhalen van nieuwe leden, maar vooral
bij het houden van deze nieuwe leden. Blijkbaar wordt er niet aan de verwachtingen van
het lidmaatschap voldaan. Laat dus gerust
weten als je iets mist binnen de vereniging, of ideeën hebt hoe de gang van zaken
verbeterd kan worden, zodat er wel aan alle
verwachtingen voldaan kan worden!
Gelukkig was er afgelopen jaar ook goed
nieuws op hobbygebied in de wetgevingshoek. Het College van Beroep voor het
bedrijfsleven heeft de onderbouwing voor
de positieflijst van 2015 vernietigd. Hiermee
is ook de methodiek waarop de positieflijst
van afgelopen jaar is gebaseerd ondermijnd.
Het heeft door de lange formatievorming
van het nieuwe kabinet een tijd stil gelegen,
maar momenteel wordt er door het ministerie hard gezocht naar een nieuwe methode
om een positieflijst te onderbouwen. In juni
dit jaar zal er een nieuwe lijst aangeboden
worden aan de Tweede Kamer. Het is nog
afwachten wat de nieuwe lijst zal brengen.
Hierover later meer.
We moeten de vereniging met z’n allen
dragen, Lacerta is een vereniging voor en
door leden, dus help mee om dit in stand te
houden!
Het dagelijks bestuur
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Administratief
Ledenaantal
Op 1 januari 2017 hadden wij 590 leden.
Op 1 januari 2018 bij het begin van de 76ste
jaargang staan er ... leden geregistreerd.
Wederom was er sprake van een lichte daling
van het aantal leden, hoewel er al wel nieuwe
aanmeldingen zijn voor 2017.
Bestuursraad
Dagelijks Bestuur
Op 1 januari 2017 bestond het dagelijks
bestuur uit vier leden:
• Voorzitter: Peter de Koning
• Secretaris: Jeroen van Leeuwen
• Penningmeester: John Smits
• Algemeen DB-lid: Gerrit Hofstra
Vitale functionarissen
• Hoofdredacteur tijdschrift Lacerta:
John Smits
• Webredacteur: John Smits
• Ledenadministrateur: Jur ter Borg
• PR-functionaris: Vacant
De dagelijkse financiële administratie werd
uitbesteed bij administratiekantoor Bureau
Ins en Outs, te Badhoevedorp.
Werk- en Doelgroepen
Er waren per 1-1-2017 twee werkgroepen
actief:
• Werkgroep Midden-Nederland (Peter de
Koning)
• Werkgroep Xenopus (Rob Janssen)
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Commissies en diensten
• Bibliothecaris ( Jacques Bastinck)
• Kascontrole (Dennis Oonincx, Mark van
IJzendoorn, Fred Fleminks)
• Vertegenwoordiger SATO/PVH (Gerrit
Hofstra)
• Stimuleringsregeling (Wim Ferwerda,
Yuri Stevens)
Bovenstaande functionarissen vormden
samen het algemeen bestuur van de vereniging.
Vergaderfrequentie
Bestuursraad (BR):
Er werden vijf BR-vergaderingen gehouden
op de volgende data:
• 28-01-2017, Skype
• 01-04-2017, Skype
• 27-05-2017, Skype
• 28-10-2017, Skype
• 25-11-2017, Skype
Algemeen bestuur (AB):
Er werden vier AB-vergaderingen gehouden
op:
• 25-02-2017, Nieuwegein
• 24-06-2017, Nieuwegein
• 16-09-2017, Nieuwegein
• 16-12-2017, Skype
ALV:
De AL-vergadering is gehouden op
13-05-2017, Nieuwegein
Landdagen:
Er is dit jaar een Lacerta Landdag georgani
Lacerta
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seerd in combinatie met de ALV op
13-05-2017.
Aanwezigheid op beurzen (wisselende samenstelling)
• Houten 25-06-2017
• Houten 17-09-2017
• RAVON-dag 11-11-2017
Stichting Bibliotheek Lacerta:
Het Bestuur van de Stichting Bibliotheek
Lacerta heeft op 28 november haar jaarlijkse
bestuursvergadering gehouden.
De jaarafrekening 2017 en de subsidie-aanvraag 2018 (begroting) zijn via mailwisseling besproken en geaccordeerd. De subsidie-aanvraag 2018 is in november 2017 naar
het bestuur van de NVHT toegezonden.
Het bestuur bestond in 2017 uit:
• Peter Koolmees (voorzitter)
• Jacques Bastinck (penningmeester,
bibliothecaris)
• Ineke Westerhof (secretaris)
• Roos Goverde (namens de bibliotheek
diergeneeskunde van de Universiteit
Utrecht)
• Peter de Koning (namens de NVHT)
• Peer Zwart (algemeen bestuurslid).
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Mutaties van functionarissen
Bestuursraad:
DB-leden:
Jeroen van Leeuwen was aftredend, maar
heeft zich herkiesbaar gesteld, en herkozen
is voor de functie secretaris. Daarnaast heeft
Ewald Wassink zich kandidaat gesteld om
de vacante positie van PR functionaris in te
vullen. Hij is dan ook gekozen, en wordt van
harte welkom geheten bij het bestuur.
Vitale functionarissen:
Geen mutaties.
Overige functionarissen:
Kascontrole:
13-05-2017: Dennis Oonincx is statutair
afgetreden als lid van de kascontrole, en vervangen door Mike van der Weg. De commissie bestaat nu dus uit Mark van IJzendoorn,
Fred Fleminks en Mike van der Weg.
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