Jaarverslag N.V.H.T. Lacerta 2016
Leden
Op 1 januari 2016 hadden wij 600 leden. Op 1 januari 2017 bij het begin van de 75ste jaargang staan er
590 leden geregistreerd. Wederom was er sprake van een lichte daling van het aantal leden, hoewel er
al wel nieuwe aanmeldingen zijn voor 2016.

Bestuursraad
Dagelijks Bestuur
Op 1 januari 2016 bestond het dagelijks bestuur uit vier bestuursleden:
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 1-1-2016 twee werk- en doelgroepen actief:
Werkgroep Midden-Nederland (Peter de Koning)
Werkgroep Xenopus (Rob Janssen)

Commissies en diensten:
Bibliothecaris (Jacques Bastinck)
Kascontrole (Arne Hissink, Dennis Oonincx, Fred Fleminks)
Vertegenwoordiger SATO/PVH (Gerrit Hofstra)
Stimuleringsregeling (Wim Ferwerda, Yuri Stevens)
Bovenstaande functionarissen vormden samen het algemeen bestuur van de vereniging.

Redactie tijdschrift Lacerta:
Eindredacteur: John Smits

Vergaderfrequentie:
DB:
Er werden vijf BR-vergaderingen gehouden op de volgende data:
30-01-2016, Skype
26-03-2016, Skype
21-05-2016, Skype
29-10-2016, Skype
26-11-2016, Skype

AB:
Er werden vijf AB-vergaderingen gehouden op:
27-02-2016, Nieuwegein
18-04-2015, Nieuwegein
25-06-2016, Nieuwegein
24-09-2016, Nieuwegein
17-12-2016, Heerlen

ALV:
De AL-vergadering is gehouden op 30-04-2016, Nieuwegein

Landdagen:
Er is dit jaar een Lacerta Landdag georganiseerd in combinatie met de ALV op 30-04-2016.

SATO-vergaderingen:
In 2016 zijn er vier vergaderingen van de SATO bijgewoond:

12-1-2016
8-3-2016
13-9-2016
8-11-2016
PVH-vergaderingen (WG Amfibieën en Reptielen):
Er zijn 5 PVH vergaderingen bijgewoond in 2016, gehouden in Serpo:
17-02-2016, 01-06-2016, 27-09-2016, 10-10-2016 en 16-11-2016.

Vergaderingen Stichting Bibliotheek Lacerta:
Vanwege agendatechnische problemen is het Bestuur van de Stichting Bibliotheek Lacerta in 2016 niet
in vergadering bijeengeweest.
De jaarafrekening 2015/2016 en de subsidie-aanvraag 2017 (begroting) zijn via mailwisseling
besproken en geaccordeerd. De subsidie-aanvraag 2017 is in november 2016 naar het bestuur van de
NVHT toegezonden.
Het bestuur bestond in 2016 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).

Aanwezigheid op beurzen (wisselende samenstelling)
Houten 17-04-2016
Houten 05-06-2016
Houten 18-09-2016
RAVON-dag 12-11-2016
Houten 04-12-2016

Mutaties van functionarissen.
Bestuursraad:
DB-leden:
Renske Loogman heeft haar taken als PR functionaris neer moeten leggen wegens te weinig tijd. Daar
tegenover staat dat Peter de Koning, John Smits, en Gerrit Hofstra aftredend waren zich herkiesbaar
hebben gesteld, en herkozen zijn voor de functies voorzitter, penningmeester en algemeen DB lid.
Vitale functionarissen:
Geen mutaties.
Overige functionarissen:
Kascontrole:
30-04-2016: Arne Hissink is statutair afgetreden als lid van de kascontrole, en vervangen door Fred
Fleminks. De commissie bestaat nu dus uit Dennis Oonincx, Mark van IJzendoorn en Fred Fleminks.

Beschouwing van de 74ste jaargang (2016)
Een vereniging bestaat voor en door de leden. Helaas is in 2016 het aantal leden wederom afgenomen.
Op dat gebied wordt de situatie van de vereniging langzaam aan steeds zorgelijker. Bij deze dan ook
het verzoek naar de leden om mee te helpen de vereniging onder de aandacht van hobbyisten te
brengen. Dit behelst dan zowel activiteiten op het vlak van sociale media, als ook het uitdragen van de
belangenbehartiging waar de vereniging zich momenteel sterk voor maakt.
Een ander belangrijk punt van zorg is de aanvoer van nieuwe artikelen voor het blad. De bulk
van de artikelen wordt slechts geleverd door een kleine groep leden. Om de diversiteit en de
continuïteit van de aanvoer van artikelen te waarborgen is het belangrijk om in de pen te klimmen. Heb
je ervaring met het houden en kweken van een mooie soort, of heb je een bijzonder gebied bezocht,
schrijf het op en stuur het naar de redactie! Dan kunnen er meer mensen genieten van de artikelen, en
nieuwe dingen leren.
Er zijn momenteel twee werkgroepen actief, namelijk werkgroep Midden-Nederland en Xenopus.
Beide werkgroepen organiseerden gedurende het jaar een tiental lezingen, waarbij het onderwerp
varieerde van het houden van gekko’s tot verslagen van een scala aan reizen, verdeeld over alle
continenten. Ondanks het opgekrabbelde aantal bezoekers bij de lezingen komt de organisatie van
activiteiten nog steeds neer op enkele, hooggewaardeerde, individuen.
De inzet van John voor Lacerta is ook in 2016 groot geweest. Hij draagt zorg en verantwoordelijkheid
voor de eindredactie en de vormgeving van het blad dat algemeen gezien wordt als een van de
kroonjuwelen van de vereniging.
SATO/PVH
Lacerta nam in 2016 met regelmaat deel aan de vergadering van de SATO en van het PVH, waardoor
zij goed op de hoogte blijft van politieke ontwikkelingen en haar stem kan laten horen. Op nationaal
niveau houdt de overheid zich bezig met het aanpassen van wetgeving (zoals de invulling van de
positieflijsten, deel van de Wet Dieren), terwijl er daarnaast internationaal gekeken wordt naar
wetgeving die op onze hobby van toepassing kan zijn (wetgeving m.b.t. potentieel invasieve soorten).
De eerste positieflijst voor zoogdieren is momenteel van kracht. Wanneer de reptielenlijst ingevuld zal
gaan worden is nog niet duidelijk, maar het is wel uitermate belangrijk om hier als vereniging bovenop
te blijven zitten en zoveel mogelijk te proberen de overheid voor te blijven. Zo kan het schrijven van
artikelen over het houden en kweken van verschillende soorten worden meegenomen in de beoordeling
van de houdbaarheid van soorten, wat dus een extra reden is om in de pen te klimmen en de ervaringen
op papier te zetten! Snelle veranderingen in de wetgeving vinden er momenteel ook op Europees vlak
plaats, met de wetgeving voor Invasieve Exoten (IAS). Hoewel populaties van veel exoten in
Nederland misschien niet levensvatbaar zijn, zijn ze dit vaak wel in warmere delen van Europa.
Doordat de wet Eu-breed in werking gaat treden, gelden de verboden voor soorten op de betreffende
lijst dus ook voor Nederland.
Lacerta was ook dit jaar weer vertegenwoordigd op de RAVON-dag en ook op de reptielenbeurzen in
Houten was er een vertegenwoordiging van de vereniging aanwezig, in wisselende samenstelling.
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur

