
Notulen ALV 10-10-2020

Aanwezigen: Peter, Jeroen, Jur, Gerrit, Doortje, Fred Fleminks, Mike van der Weg, Mark 
van IJzendoorn, Jacques Bastinck, Jan Boonstra, Mariska Homs + partner, Ruud 
Wolterman, Frank de Boer, Remco Stuster, Maurice Fakkert, Nik van Eeuwijk.

1) Mededelingen:

Het vullen en regelmatig uitbrengen van het tijdschrift is een belangrijk aandachtspunt.

Voor sommigen van de aanwezige leden was het aangegeven gebrek aan tijd/energie 
binnen het huidige bestuur om de boel draaiende te houden en de noodzaak voor 
ondersteuning van het bestuur de reden voor komst.

De locatie bleek lastig te vinden voor wie er nog niet eerder geweest was. Volgende keer 
adres en routebeschrijving duidelijker vermelden op de uitnodiging voor de ALV 
(kopieren van de website).

2) Notulen vorige ALV (11-05-2019)

De notulen bleken nog niet op de website gepubliceerd, maar konden gelukkig wel ter 
plekke gelezen worden. 

Daarbij kwamen er een aantal punten op: de kosten voor buitenlandse lidmaatschappen 
(met name voor Belgen zijn omhoog gegaan om de toegenomen verzendkosten te kunnen 
dekken.

Geopperd wordt om voor buitenlandse leden het blad digitaal als pdf te versturen ipv op 
papier. Dit idee is al op een eerder moment besproken binnen het bestuur. Dit blijkt echter 
lastig, omdat het verspreiden van het blad als pdf brengt ook het risico mee dat de 
artikelen dan open op internet staan, en de leden daarmee geen voordeel meer van het 
lidmaatschap hebben. Om deze reden is er ook een vertraging van 5 jaar voor het plaatsen 
van de artikelen op de website. Daarnaast bleek het logistiek lastig om alleen de 
buitenlandse bibliotheken te voorzien van pdfs.

In de notulen was er een taalfout te vinden: “ALV verleend” wordt aangepast naar ALV 
verleent.

Na aanpassing zijn de notulen van de ALV van 11-05-2019 goedgekeurd.

3) Jaarverslag 2019

In het jaarverslag worden er een aantal belangrijke punten aangekaart:

– Allereerst blijft de afname van het ledental een aandachtspunt, en richten we ons vooral 
op het aantrekken en behouden van jonge leden, onder andere door het vernieuwen van 
de website.



– Daarnaast blijft de vertegenwoordiging van de hobby-verenigingen richting de overheid 
met het oog op veranderende wetgeving zeer belangrijk, om daarmee de hobby te 
behouden!
– Om ook in dit digitale tijdperk onze waarde als kennisvereniging te behouden steken 
we energie in het opstellen van verzorgingshandleidingen die via de website beschikbaar 
komen.
– De continuïteit van het blad is momenteel kwetsbaar, enerzijds door het tekort aan 
kopij, anderzijds door de kwetsbaarheid van de redactie zelf. Dit blijft een aandachtspunt.

Jacques geeft aan dat het er in het jaarverslag wordt gesproken van de 
universiteitsbibliotheek. Dit dient te worden gespecificeerd naar universiteitsbibliotheek 
Utrecht. Het jaarverslag wordt verder akkoord bevonden.

4) Financieel verslag 2019 en begroting 2020

Er is wat onduidelijkheid over het plaatsen van een legaat op de winst en verliesrekening. 
Dit is ene doorgeschoven post van vorig jaar die nu als geoormerkt bedrag apart staat 
voor het houden van een slangen symposium (zodra het weer kan onder de corona-
maatregelen).

De financiële buffer is momenteel vrij groot. Het streven is 1 jaar dekking van alle kosten 
als reserve, maar momenteel gaan we daar wat overheen, door steeds iets winst te maken 
ipv het  begrote verlies. Belangrijk is om deze financiële reserve te gebruiken om onze 
prioriteiten te benadrukken en financieel te ondersteunen. Hierbij kan gedacht worden aan 
het gebruik van verschillende (sociale) media om de vereniging meer bekendheid te 
geven. Daarnaast is het inhuren van mensen een mogelijkheid om het bestuur te 
ondersteunen. Hier moet wel goed naar gekeken worden, omdat dit dan specifiek in 
aparte opdrachten moet worden gedaan, en niet voor reguliere activiteiten. Immers, de 
vereniging is voor en door leden. Aandachtspunt bij (nieuwe) activiteiten is ook het 
blijvende karakter, eenmalige acties hebben weinig effect voor het ledenbestand, een 
lopende aantrekkingskracht is vereist.

Alle ideeën zijn welkom om bij te dragen. Daarbij is het belangrijk om de leden op te 
roepen zich aan te melden vanuit hun individuele kracht of expertise, mensen vooral laten 
doen waar ze goed in zijn.

De benadering van leden via een meer persoonlijke manier is waarschijnlijk actiever. 
Oproepen via blad blijken te afstandelijk. De uitnodiging via email heeft al meer effect 
gehad dan in het blad.

Geopperd wordt een chat-functie op website te integreren. Remco geeft aan dat hij hier 
zelf minder goede ervaringen mee heeft, omdat de chatfunctie bij DN alleen maar werkt 
als doorverwijzing.

Voor 2020 is er zoals gebruikelijk een heel klein verlies begroot. Hierbij valt op dat de 
kosten voor de website afgelopen jaar duidelijk lager waren dan begroot. De verklaring is 
dat de kosten normaal gezien wat ruim begroot worden, en de kosten vielen afgelopen 



jaar mee. 

Opgemerkt wordt dat de posten duidelijk uitgesplitst zijn, dat geeft veel helderheid.

De begroting wordt goedgekeurd door de ALV.

5) Kascontrolecommissie over het financieel verslag 2019

De kascontrole is voor het eerst dit jaar volledig digitaal uitgevoerd op 5 april. Er zijn een 
aantal vragen gesteld, waarbij de antwoorden met bewijsstukken zijn ingescand en 
opgestuurd ter controle. Het financieel verslag is goedgekeurd door 
kascontrolecommissie. Op basis hiervan verleent het ALV decharge aan het bestuur.

6) (Her)verkiezingen bestuursleden

Jeroen van Leeuwen is als secretaris statutair aftredend, en stelt zich deze keer helaas niet 
herkiesbaar. Wegens gebrek aan tijd, en daarmee onvoldoende functionerend geeft het te 
weinig voldoening en motivatie om aan te blijven. Hij zal wel blijven ondersteunen in 
andere activiteiten. Er is geen nieuwe kandidaat in de zaal, de positie zal voorlopig door 
Peter ingevuld worden.

Er wordt een oproep via email naar de leden gestuurd, met daarin een duidelijke functie-
omschrijving en tijdsinvestering van de secretaris functie. Belangrijke activiteiten van de 
secretaris zijn het agenderen en notuleren van de bestuurs- en ledenvergaderingen. 
Daarnaast is de secretaris het algemeen aanspreekpunt via het contactformulier op de 
website, maar hier wordt slechts spaarzaam gebruik van gemaakt. De huidige 
bestuursvorm bij Lacerta is vrij actief met maandelijkse vergaderingen. Dit is echter een 
bewuste keuze, omdat dat de binding binnen bestuur behoudt, die is belangrijk voor de 
motivatie.

7) Verkiezing kascontrolecommissie

Mike van der Weg is als commissielid statutair aftredend en wordt vervangen door Fred 
Fleminks. De ALV gaat hiermee unaniem akkoord.

9) Beleid Lacerta 2020 en 10) Toekomstvisie Lacerta

Aandachtspunt blijft het dalende aantal (actieve) leden. Ondersteuning van het bestuur en 
redactie is sterk vereist. Daarnaast is de dekking van aantal leden in hobby erg klein 
(slechts een paar honderd leden op 50.000 reptielen/amfibieënhouders). De communicatie 
naar niet-leden lukt tot op heden niet of slecht. Dit is helaas een probleem wat bij 
meerdere verenigingen speelt, maar wel onder de aandacht moet blijven.

Bij dieren verkocht in de handel wordt zelden informatie voorzien vanuit bijvoorbeeld 
Lacerta. Daar zit een mogelijk aanknopingspunt voor de binding naar de vereniging. 
Actief uitdragen vanuit Lacerta bij reptielenhandel kan interessant zijn. Misschien is het 
via caresheets alleen wellicht lastig, wellicht flyer mee waarop andere 



verenigingsactiviteiten worden uitgedragen. We hebben reeds folders (eerder verspreid 
via beurzen/winkels), maar wellicht zijn deze nog te weinig aantrekkelijk/duidelijk?

De Europese slangenvereniging (ESV) wil concreet samenwerking met Lacerta voor 
ledenadministratie, redactie, bestuur. De ESV heeft ongeveer 400 leden met daarbij een 
actieve groep. Geopperd wordt om een gezamenlijk symposium (met daarbij ook andere 
verenigingen) te organiseren. Overleg voor samenwerking wordt vanuit het ALV akkoord 
bevonden.

Het opzetten van een certificering voor gifslangen is weer opgepakt. Dit geeft in potentie 
problemen op beurzen als het slechts een Nederlandse certificering blijft. Dit moet dus 
Europees worden opgezet op een later moment.

Het ledental is licht gedaald van 545 naar 523. Het binnenhalen van nieuwe leden lukt 
mondjesmaat, het grootste probleem zit in het vasthouden van nieuwe leden. Daarbij 
geeft het langzaam vergrijzende ledenbestand een natuurlijk verloop, maar er is 
momenteel onvoldoende aanwas aan de onderzijde. 

11) contributie

De contributie blijft voor 2020 ongewijzigd. 

12) Kwaliteit van:
Blad: Kwaliteit van het blad blijft hoog, maar de regelmaat van uitkomen blijft wel een 
aandachtspunt. Binnen een maand dit nummer. In november zal nummer 4 uitkomen en 
in januari 2021 worden de laatste twee nummers als dubbelnummer 5-6 uitgebracht.

Geopperd wordt om te kijken naar eddietool. Dit geeft een mogelijkheid voor 
gezamenlijk bladen uitbrengen met andere vereniging en daarnaast met meerdere mensen 
aan de opmaak te kunnen werken. Het is gevestigd in Arnhem waarbij er ook excursies 
worden gegeven in de drukkerij. Belangrijk nadeel waardoor het voor ons waarschijnlijk 
afvalt is dat de uitgaven uitsluitend op A4 worden afgedrukt.

Wellicht is er in de toekomst een selectie van inhoud mogelijk per lid? Hierbij krijgen 
leden alleen artikelen in digitale vorm toegestuurd in welke zij zijn geïnteresseerd.

Website/forum: Het uiterlijk van de website is aangepast zodat het nu ook goed loopt op 
smartphones. Het ziet er erg goed en mooi uit nu. Aandachtspunt blijft wel de doorstroom 
van informatie, zodat de website niet eenmalig leuk is, maar interessant blijft. Hierbij ook 
de koppeling naar vluchtige media zoals Facebook en Instagram overeind houden.

SATO/PVH: De vertegenwoordiging en overkoepeling blijft een belangrijk 
aandachtspunt. Opgemerkt wordt dat onder de vertegenwoordigers van de verschillende 
verenigingen de bijeenkomsten door de samenkomst van geïnteresseerden erg leuk 
worden bevonden! 

Welzijnsnormen: dit is een actief speerpunt voor de komende tijd. Het bestuur is bezig 



met het verzamelen van verzorgingshandleidingen van zoveel mogelijk verschillende 
reptielen en amfibieën. Input vanuit leden is wel belangrijk, want er worden veel meer 
soorten gehouden door ervaren houders dan er binnen het bestuur bekend is. Dus als je 
ervaring hebt met het houden en kweken van een bepaalde reptielen- of amfibieënsoort, 
schrijf er een handleiding voor en stuur die naar het bestuur!

13) Rondvraag
 
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

14) Datum ALV 2021

Deze datum wordt later bekend gemaakt, omdat de mogelijkheden door de corona-
maatregelen momenteel erg onzeker zijn.

15) Sluiting vergadering

De ALV wordt hiermee afgesloten, en Gerrit presenteert een interessant overzicht van de 
(veranderingen in) de wetgeving op hobbygebied.

 


