
Notulen NVHT Lacerta 
ALV 29-05-2021 

 
Aanwezigen: Peter de Koning, Jur ter Borg, John Smits, Gerrit Hofstra, Doortje van Reekum, Jeroen van Leeuwen, 
Jacques Bastinck, Jan Boonstra, Anton van Woerkum, Martijn van de Laar, Renske Loogman, Maud, Maarten de 
Haan, Jeremie Tai-a-Pin, Anne Keijzer, Eric Wouwenberg. 

1. Opening 
Peter opent de Algemene Ledenvergadering, die in verband met de Covid19-pandemie via 
Zoom gehouden wordt. 

2. Notulen vorige ALV (10-10-2020) 
Er zijn geen vragen over de notulen, en daarmee zijn de notulen van de ALV van 10-10-2020 
goedgekeurd. 

3. Jaarverslag secretariaat 2020 
In het jaarverslag wordt er vermeld dat er gestart is met het opzetten van de positieflijst voor 
reptielen en amfibieën. Dit is echter niet juist, en wordt aangepast naar “nog niet begonnen met 
het opzetten van de positieflijst voor reptielen. 
 
In het afgelopen jaar is het aanbod aan reisverslagen flink toegenomen en dat is prettig. Voor de 
afwisseling in de artikelen zijn verzorgingsartikelen echter zeer gewenst, en daar is nog wel een 
tekort aan. Indien nodig is hier uitgebreide hulp beschikbaar. Zie allereerst de handleiding op de 
website. 

4. Financieel verslag 2020 en begroting 2021 
De kosten voor druk en verzending van afgelopen jaar zijn lager dan verwacht. Dit komt met 
name doordat er een extra dubbelnummer is uitgebracht en doordat de nummers gemiddeld 
dunner waren door een tekort aan artikelen. Hierdoor is er geld overgebleven. Komend jaar 
worden de nummers door de toename in kopij weer dikker. 
 
Volgend jaar is het 80-jarig jubileumjaar van de vereniging. Om dit te vieren zal er een Anolis-
special uitgebracht worden als extra nummer (vergelijkbaar met de kameleonspecial en de 
gifslangenspecial in het verleden). Hiervoor is extra budget vrijgemaakt op de begroting, en dat 
is een belangrijke reden voor het begrote verlies. Het verlies van ruim €6.000 klinkt fors, maar 
op een reserve van ruim €80.000 is een extra uitgave voor een project als de anolis special te 
behappen. 
 
Een mogelijke kostenverlaging door over te stappen naar de drukker waar ook het ESV haar 
werk laat drukken wordt nog bekeken in de volgende bestuursvergadering. 
De begroting wordt goedgekeurd door de ALV. 

5. Kascontrolecommissie over het financieel verslag 2020 
De kascontrole is uitgevoerd op 10 april 2020. Het financieel verslag is goedgekeurd door de 
kascontrolecommissie. Op basis hiervan verleent het ALV decharge aan het bestuur. 



6. (Her)verkiezingen bestuursleden 
Van de huidige bestuursleden is er niemand statutair aftredend, maar de secretarisfunctie is nog 
steeds vacant, en daar is dringend een kandidaat voor nodig. Er heeft zich een lid gemeld als 
mogelijke kandidaat. Hij zal aanschuiven bij een bestuursvergadering om te kijken hoe het in 
zijn werk gaat. Nieuwe aanwinst en verjonging in het bestuur ter ondersteuning is zeer gewenst. 

7. Verkiezing kascontrolecommissie 
Dennis Oonincx is als commissielid statutair aftredend en wordt vervangen door Mike van der 
Weg. De ALV gaat hiermee unaniem akkoord. 

8. Beleid Lacerta 2021 
Samenwerking is een van de belangrijke aandachtspunten in het beleid voor de komende jaren.  
De eerste verkenningen voor samenwerking met de Europese slangenvereniging (ESV) is 
gestart. Hierbij kan eventueel gedacht worden aan het uitbrengen van een gezamenlijk blad. 
Hiervoor dient het blad tweetalig te worden uitgevoerd. Als proef wordt een van de artikelen in 
de Anolisspecial momenteel vertaald in het Engels.  
Een volgende kandidaat voor samenwerking is de NBSV. Er is nog geen contact geweest met het 
bestuur van de NBSV, maar er zijn wel leden die dit verzocht hebben. Daarbij kan gedacht 
worden aan het uitwisselen van ervaringen tussen redacties en besturen, en wederzijdse 
ondersteuning, mogelijk ook in het secretariaat.  
 
Het ringslangensymposium (in samenwerking met RAVON) is afgelopen jaar door persoonlijke 
omstandigheden en corona uitgesteld, en zal mogelijk later dit jaar kunnen plaatsvinden. 

 
Algehele indruk is dat de verschillende verenigingen naar elkaar toegroeien. Deels vanwege 
tekorten in besturen, maar vooral omdat geschillen uit het verleden zijn verdwenen. 
 
De contributie blijft voor 2021 ongewijzigd. Als het blad in de toekomst tweetalig zal worden in 
een samenwerking met ESV is er een kans dat de druk en het verzenden van het blad duurder 
worden omdat het blad dikker zal worden, maar de gevolgen hiervan voor de contributie 
moeten nog in detail worden bekeken. 

9. Kwaliteit van: 
Blad: Kwaliteit van het blad blijft hoog, met name het afwisselende laatste nummer is positief 
ontvangen. Dit geeft duidelijk aan dat er sterk vraag is naar verzorgingsartikelen, in aanvulling 
op de reisverslagen met mooie foto’s. Aan iedereen dus de oproep om vooral te schrijven als je 
er de mogelijkheid voor hebt. Er wordt soms wel een drempel ervaren om te starten met 
schrijven, maar die hoeft er niet te zijn. Er staat een duidelijke richtlijn voor het schrijven op de 
website. Desnoods kan een artikel in telegramstijl worden aangeleverd, en kan met hulp van de 
redactie worden omgezet naar een goed leesbaar stuk. Al met al, klim in de pen en schrijf! 
 
Er wordt in de komende tijd meer contact via email met de leden gezocht ook voor een oproep 
tot schrijven. Dit is al een aantal maal via social media geprobeerd, en dat levert vaak positieve 
reacties op, maar tot dusver weinig nieuwe artikelen. 
 
Geopperd wordt om bij liefhebbers langs te gaan. Dit wordt inmiddels al gedaan. Het eerste 
artikel over de hondskopboa is daar een voorbeeld van. Vanwege corona is dit even stilgelegd. 
Interessante adressen en collecties voor nieuwe artikelen en bezoeken zijn welkom en kunnen 
worden doorgestuurd.  
 



Anton biedt aan te ondersteunen in de opmaak van het tweetalig blad als dit nodig blijkt. Dit 
wordt na de eerste proef bekeken. 
 
Website: Aanvulling van de caresheets is lopend. Verder geen opmerkingen. 
 
SATO/PVH: Veel waardering voor de inzet van Gerrit die dit al jaren goed uitvoert. Dit geldt 
ook voor Ed Gubbels die dit met veel passie en inzet in het PVH doet. De ontwikkelingen in 
houderij-voorschriften worden besproken in de lezing na de vergadering.  
 
Welzijnsnormen: Momenteel wordt er ingezet op de ontwikkeling van een Gids Goede Praktijk 
(GGP) voor de verschillende diersoorten/groepen. Hierin worden minimale welzijnsnormen 
opgenomen om te kunnen gebruiken voor handhaving op dierwelzijn. Daarnaast worden ook 
goede richtlijnen gegeven die verder gaan dan de minima.  

10. Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

11. Datum ALV 2022 
Deze datum wordt later bekendgemaakt, vanwege de corona-maatregelen, maar de ALV zal 
vermoedelijk in mei 2022 gehouden worden.  
 
De ALV wordt hiermee afgesloten, en Gerrit presenteert een interessant overzicht van de 
(veranderingen in) de wetgeving op hobbygebied. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


