
Notulen ALV 2018 
 
Datum: 21-04-2018 
 
Locatie: Nieuwegein 
 
Aanwezig: Peter de koning (voorzitter), Jeroen van Leeuwen (secretaris), Gerrit Hofstra (algemeen 
DB, vertegenwoordiger SATO/PVH), Jacques Bastinck (bibliothecaris). 
 
Afgemeld: Jur ter Borg (ledenadministratie), John Smits (penningmeester, eindredacteur) 
 
1) Opening 
 
Helaas is er sprake van een erg lage opkomst. Dit zal deels te maken hebben met het ongelukkige 
samenvallen met de landdag van NBSV, maar zal ook grotendeels te maken met gebrek aan 
interesse van de leden.   
 
2) Notulen vorige ALV (13-05-2017) 
 
De notulen van de vorige ALV worden door de aanwezigen goedgekeurd. 
 
3) Jaarverslag secretariaat 2017 
 
Het jaarverslag van het secretariaat over 2017 wordt door de ALV goedgekeurd.  
Een belangrijk knelpunt is het nog steeds dalende ledental, wat momenteel gezakt is naar 542. Dit 
zorgt ook voor problemen bij de begroting. We zien ons daarom genoodzaakt om de vorig jaar reeds 
aangekondigde contributieverhoging door te voeren. 
Daarnaast wordt er te weinig kopij aangeleverd bij de redactie, waardoor het erg lastig is om het 
boekje gevuld te krijgen en regelmatig uit te brengen. 
 
Net als het jaar ervoor was afgelopen jaar het lobbywerk richting de overheid belangrijk. 
 
4) Financieel verslag 2017 en begroting 2018 
 
Door het licht dalende ledental, en dus verminderde inkomsten uit de lidmaatschapsgelden, en het 
uitbesteden van de ledenadministratie heeft Lacerta in 2017 verlies gedraaid. 
Een belangrijke, jaarlijks terugkerende kostenpost wordt gevormd door de bibliotheek (momenteel 
vormt dit ongeveer de helft van het begrotingstekort). Er wordt gezocht naar een oplossing om de 
kosten van de bibliotheek beter te kunnen dragen, waarbij stopzetten van de financiering voor de 
bibliotheek wordt overwogen.   
Het financiële verslag over 2017 wordt door de ALV goedgekeurd. 
 
5) Kascommissie n.a.v. het financieel verslag 
 
De kascommissie, bestaande uit de heren M. van IJzendoorn, F. Fleminks en Mike van der Weg, 
heeft in april 2018 de winst en verliesrekening over 2017, de balans per 31-12-2017 en de 
boekhouding van het betreffende verenigingsjaar gecontroleerd en goedgekeurd.  
 
6) (Her)verkiezingen bestuursleden 
 
Alle bestuursleden zitten er ondertussen al lang, en er is dringend vernieuwing nodig. Vooralsnog 
blijkt het erg lastig om leden te vinden die iets willen betekenen voor de vereniging. Er wordt zelfs 



al geopperd om als volledig bestuur af te treden om vernieuwing te bewerkstelligen, maar dit zal 
waarschijnlijk als gevolg hebben dat de vereniging ophoudt met bestaan, en zo ver willen we 
eigenlijk niet gaan. 
 
7) Verkiezingen kascontrolecommissie 
 

• Mark van IJzendoorn is als lid van de kascontrolecommissie statutair aftredend; ? heeft zich 
kandidaat gesteld en wordt gekozen. 
 

8) Beleid Lacerta 2018 
 
Het beleid van 2017 wordt voortgezet  in 2018. Er zal komende tijd extra aandacht besteed worden 
aan een verdere samenwerking met andere herpetologische verenigingen. 
 
9) Toekomstvisie Lacerta en 10) Ledenaantal 
 
Er is sprake van een constante daling in het ledenaantal. Helaas is er al enige jaren sprake van een 
doorzettend patroon. Daarnaast wordt ook het aantal actieve leden steeds kleiner, waardoor het werk 
door steeds minder handen verzet moet worden. Dit heeft ook zijn weerslag op de kopij die 
binnenkomt bij de redactie. De boekjes kunnen met pijn en moeite gevuld worden, waarbij een 
belangrijk deel van de artikelen door de bestuursleden worden aangeleverd.  
 
11) Contributie 
 
Om het begrotingsverlies te verkleinen zien we ons genoodzaakt een contributieverhoging door te 
voeren (de eerste in meer dan 15 jaar!). Deze verhoging houdt in dat Nederlandse leden ingaand per 
jaargang 76 (2018) €35 gaan betalen. Voor Belgische leden moet de contributie helaas verder 
omhoog om de sterk gestegen kosten voor de verzendkosten te dekken. Voor 2018 wordt de 
contributie voor Belgische leden op €40 gezet, en zal daarna in stappen omhoog gaan naar €45, €50 
en €56,25, wat de verzendkosten dekt. Voor leden uit de rest van Europa zal de contributie voor 
2018 naar €50 gaan, en daarna naar €56,25. Wij zijn zelf niet blij dat we de contributie zoveel 
moeten verhogen, maar door de sterk stijgende verzendkosten hebben we hierin geen keuze. 
 
12) Kwaliteit van 
 

• Het tijdschrift: Ook dit jaar is een vraag naar meer artikelen die over het houden en 
verzorgen van reptielen en amfibieën gaan, in plaats van de reisverslagen die nu de 
bovenhand hebben. Dit is echter een gevolg van het aanbod aan artikelen.  

• Website: Er wordt getracht de activiteit naar de Facebook pagina te verplaatsen, aangezien 
Facebook een veel dynamischer karakter heeft, en momenteel veel meer mensen trekt dan de 
traditionele fora. Daarnaast zal ook de website actiever / dynamischer moeten worden, 
hoewel dat al wel verbetert.     

• SATO/PVH: Er wordt met name gewerkt aan de ontwikkelingen rondom de positieflijsten. 
• Minimale welzijnsnormen: Doordat de prioriteiten momenteel liggen bij samenwerking en 

de veranderingen in wetgeving en de gevolgen daarvan wordt er momenteel minder 
aandacht besteed aan het uitwerken van welzijnsnormen.  

• Lacerta bibliotheek: Er wordt gezocht naar een oplossing voor het drukken van de 
bibliotheek op de begroting. Mogelijk lukt dit door samenwerking met andere verenigingen, 
of het binnenhalen van externe financiering (sponsoring). 

 
13) Rondvraag 
 



Er is niets te melden. 
 
14) Datum volgende ALV 
 
De volgende ALV zal op in Mei 2019 gehouden worden. 
 
15) Sluiting 
 
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. 


