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Eens in de zoveel jaar is het noodzakelijk dat je als vereniging, en als bestuur, weer eens kijkt of je nog
wel de goede dingen aan het doen bent.
Een aantal jaar geleden hebben we besloten om ons voornamelijk te focussen op het behoud van leden
en het vinden van nieuwe leden. Dat was toen hard nodig omdat de afname erg zorgwekkend was.
Deze afname is nog niet helemaal gestopt, maar wel behoorlijk geremd: het ledental was 545 bij het
begin van 2019, en eindigde op 523 bij het begin van 2020. Met andere woorden, en kleine afname,
maar niet meer zorgwekkend. Het blijft echter wel zaak hier spits op te blijven, en daar werken we dan
ook nog steeds aan. Zoals u misschien al hebt gezien is onze website gemoderniseerd zodat deze nu
ook goed te gebruiken is op mobiele telefoons. Dit is een absolute noodzaak om jongeren te bereiken
en als leden te behouden. We hopen daarmee de informatie voorziening wat vlotter en toegankelijker te
hebben gemaakt.
We konden in de tussentijd echter de politiek niet negeren dus een deel van de energie ging ook zitten
in het beschermen van de hobby. Denk hierbij aan Positieflijsten en wetgeving rond Invasieve Exoten.
Nauwlettend in de gaten houden van de stappen van de overheid, en ingrijpen waar noodzakelijk en
mogelijk was en blijft een belangrijk speerpunt van de vereniging. Het helpt hierbij dat Lacerta door de
overheid wordt gezien als een vereniging met een hoog kennisgehalte die ook nog eens bereid is om
mee te denken. De werkzaamheden rond de Positieflijsten zijn weer weer een nieuwe fase ingegaan dit
jaar, en onze kennis is daarbij hard nodig. Lacerta wil zich daarom nog duidelijker als kennis instituut
profileren, zowel in onze contacten met de overheid als ook op het internet.
We hebben helaas, en dat klinkt tegenstrijdig in samenhang met bovenstaande, afgelopen jaar onze
bibliotheek afgestoten. Hoewel er veel waardering bestond voor het feit dat de bibliotheek er was, werd
deze niet gebruikt. Met pijn aan ons hart hebben we daarom besloten om de bibliotheek over te dragen
aan de Universiteitsbibliotheek om daarmee de collectie veilig te stellen. Alle boeken en tijdschriften
die wij in al die jaren hebben verzameld blijven zo beschikbaar voor leden, studenten en wetenschap.
Om in de toekomst relevant en nuttig te blijven gaan we nu inzetten op digitale kennis opslag in de
vorm van verzorgingshandleidingen (caresheets). Dit is heel duidelijk niet hetzelfde als minimale
houdbaarheidseisen, maar goede gedegen handleidingen geschreven met kennis vanuit de praktijk door
liefhebbers. Hiervoor hebben wij onze leden nodig zodat onze website wordt verrijkt met een schat aan
kennis en ervaring van uit de vereniging. We roepen alle leden op om van de soorten die zij thuis
verzorgen een mooie verzorgingshandleiding te schrijven. Op de website staan al enkele
verzorgingshandleidingen die u kunt gebruiken als voorbeeld. Wij zullen met een panel van experts de
aangeleverde verzorgingshandleidingen controleren en redigeren. Wij hopen op een enorme
hoeveelheid verzorgingshandleidingen en kijken er naar uit om deze te lezen.
Daarnaast blijft uiteraard ook het blad een belangrijke bron van kennis, en vooral alle
verzorgingsartikelen en kweekervaringen daarin. We blijven ons dus ook inzetten om het blad
waardevol te houden. Dit kan echter niet zonder de inbreng van leden, want ook hier zijn we
afhankelijk van uw input! De 77ste jaargang van de vereniging stond daarom eigenlijk vooral in het
teken van de tijd en energie die we in het blad moesten steken om het gevuld te houden. 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. Daarom hebben we afgelopen jaar dan ook
nadrukkelijk alle leden opgeroepen 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. Gelukkig beginnen er na deze oproepen weer
mondjesmaat nieuwe artikelen binnen te komen, zodat er weer ‘gewoon’ nieuwe nummers uitgebracht
kunnen worden. Laten we hopen dat deze aanvoer blijft komen en ons prachtige blad gewoon ieder jaar
5 (met een dubbelnummer) of 6 keer uitgebracht kan worden!
Het dagelijks bestuur

