
Algemene Ledenvergadering Vereniging Lacerta  
 
 

21 mei 2022 (MEC, Geinoord 9 te Nieuwegein) 
 
Aanwezig: Peter Mudde, Jur, Maarten, Marije, Peter de Koning, René, Fred, 
Mike en een aantal Lacerta leden. 
Afgemeld: Jeroen, Marcello, Tim, Denny, Anton, Tim, Ewald, Jack, John.  
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 13.15 uur. Na een korte voorstelronde kan 
de voorzitter verheugd mededelen, dat na de verontrustende berichten van 
dreigende opheffing van de vereniging afgelopen najaar, een groot aantal leden 
zich hebben aangemeld om bestuursfuncties op zich te nemen. De vereniging  
gaat vol goede moed het jubileumjaar in.  
Mogelijk is de vergaderlocatie niet bij iedereen duidelijk overgekomen bij 
verzending van de uitnodiging 
 
2.  Notulen vorige ALV (29-5-2021) 
Hier zijn geen opmerkingen over 
 
3.  Jaarverslag secretariaat 2021 
Er is geen jaarverslag beschikbaar, Ewald heeft zich afgemeld. Jur probeert nog een 
verslag op te stellen. 
 
4.  Financieel verslag 2021 en begroting 2022 (+ extra budget voor de Anolis    
special) 
Deze zijn op de website gepubliceerd 
 
5. Kascontrolecommissie over het financieel verslag 
Deze is goedgekeurd, er zijn weinig opmerkingen over 
In het Financieel verslag is een negatief saldo van ongeveer € 2000,- vermeld. Dit 
vormt geen probleem vanwege de grote financiële buffer van de vereniging. De 
kosten van papier zijn fors gestegen. De vereniging wil in het jubileumjaar extra geld 
uittrekken voor een (zeer) dikke special; dit keer over Anolissen. Jur vraagt 
toestemming aan de vergadering om hiervoor extra geld vrij te maken. (het is 
eenmalig). Wij moeten het ook zien als een belangrijk promotiemiddel voor Lacerta. 
De vereniging gaat unaniem akkoord. 
 
6. (Her)verkiezingen bestuursleden 
De leden zijn reeds her- en verkozen. John wil zich alleen nog bezighouden met het 
redactiewerk, geen bestuursfunctie meer. Ewald gaat John ondersteunen met het 
maken van de special. Maarten en Peter bieden aan om Jur te ondersteunen met het 
redactiewerk (meelezen met de ingezonden kopij). 
 
7. Verkiezingen kascontrole commissie 
– Statutair aftredend: Mark van IJzendoorn (niet aftredend: Fred Fleminks en Mike 
van de Weg). Gekozen als nieuw lid van de kascontrole commissie is Jeroen van 
Leeuwen. Er heeft zich een kandidaat schriftelijk gemeld (Remko Wiersema). Die zal 
de volgende keer worden gevraagd als lid. 
 
8. Opmaak van het tijdschrift  



- Wordt uitstekend verzorgd door John Smits. Er komt wel een hoop extra 
opmaakwerk aan met betrekking tot de Anolis special. Daar moet nog een goede 
oplossing voor worden gevonden. 
 
9. Beleid van Lacerta 
Verzorgingsartikelen verdienen de voorkeur voor plaatsing. Er zijn leden die het 
lastig vinden te schrijven. Peter heeft al een keer leden geïnterviewd, hij wil dit weer 
opnemen. Er wordt een opmerking geplaatst dat de kwaliteit van de foto’s misschien 
is te verbeteren, door een andere drukker te benaderen. Peter Mudde gaat dit in 
kleiner comité onderzoeken. Gerrit geeft aan dat hij van een aantal instanties 
complimenten krijgt voor de kwaliteit van het tijdschrift. De armklachten van John 
blijken geen relatie te hebben met zijn neurologische aandoening, er hoeft geen 
professionele hulp gevraagd te worden voor uitbrenging van het tijdschrift. Misschien 
moet er toch een financiële buffer voor calamiteiten weggezet worden (ong. 
€10,000,-). De ALV gaat hier unaniem mee akkoord. Dit bedrag wordt verder niet 
opgenomen in de begroting. Het bedrag dat in kas over moet blijven moet voldoende 
zijn om Lacerta nog minimaal één jaar door te kunnen laten gaan. Er is momenteel 
voldoende financiële armslag hiervoor.  
 
Extra punt 9.a 
De voorzitter brengt hierna een extra punt in door een aantal personen in het 
zonnetje te zetten: 

- Peter de Koning voor zijn jarenlange inzet als (vice) voorzitter, hij is al lid van 
verdienste, en krijgt een boekenbon aangeboden. 

- Jeroen van Leeuwen (niet aanwezig), is benoemd tot lid van verdienste, krijgt 
de Lacerta speld en bijbehorende oorkonde, plus een boekenbon, als dank 
voor zijn inzet. Deze zaken worden per post aan hem verzonden. 

- Gerrit Hofstra, wordt hierbij lid van verdienste, krijgt een Lacerta speld met 
oorkonde overhandigd door de voorzitter. 

 
Hierna vindt er even een korte koffiepauze plaats 
 
10. Toekomstvisie Lacerta 
Dit wordt met behulp van een kleine Powerpointpresentatie door de voorzitter 
voorgedragen. Dit nodigt uit tot een levendige discussie 
 

a. Het beleid voor de komende (3) jaren. 
- Er moet toch geprobeerd worden om meer leden te krijgen, op het hoogtepunt 

van Lacerta was dit aantal ruim 1900, nu nog een kwart ongeveer. Ook leden 
die kort lid zijn, zijn belangrijk. Jongeren zijn toch belangrijk om die 
geïnteresseerd te krijgen. Binnen het bestuur gaat een kleine groep hiermee 
aan het werk. Internet is een zeer grote concurrent geworden. Maar ook 
voordelen kunnen er zijn: om bijvoorbeeld de aankomende special via 
Facebook o.i.d. aan te prijzen. 

- Voorstel van een Lacerta lid om meer sociale media in te zetten voor het 
houden van dieren. Mogelijk; maar wel steeds met het Lacerta logo erbij 
vermeld.  

- Een vraag is of het niet handig is om te weten welke diersoorten de leden 
houden, voor het verkrijgen van informatie. 

b. Wat doen we met beurzen. 
Toch hier aanwezig zijn om onze naamsbekendheid te vergroten? Het zal niet 
veel nieuwe leden opleveren. Misschien helpt het om ook wat levende dieren 
op de tafel te zetten, trekt meer mensen dan zonder dieren. Er ontstaat hierop 



een discussie over dieren in (vervoer)bakjes, en welzijn. In de media komen 
alleen excessen naar buiten. 

c. Meer samenwerking (met andere doelgroepen) 
Met de Europese Slangenvereniging bestaat al nauw contact. Hoe krijgen we 
aansluiting bij doelgroepen van bijv. salamanders, schildpadden en de 
kikkervereniging. Misschien is een nauwere samenwerking via de SATO 
mogelijk? Lacerta staat goed bekend bij de instanties wat betreft kennis en 
deskundigheid. Door Gerrit wordt Lacerta gepromoot als serieuze partner. 
(Wat als Gerrit met pensioen gaat, wie neemt het van hem over?) 

d. Toekomst van Lacerta. 
Al heel lang wordt er in politiek verband gekeken of er nog wel dieren in 
gevangenschap gehouden mogen worden, de zgn. positieflijsten. Hier komt 
steeds meer druk op te staan. Hoe moeten we de terrariumhouderij 
bespreekbaar maken voor de buitenwereld? Het voorstel is om dieren uit de 
groepen amfibieën en reptielen “fascinatiedieren” te noemen, als tegenhanger 
van de “aaibare”  dieren. Er is al lang een beperking vanuit de 
natuurbescherming met CITES. Ook wordt er voorgesteld om meer 
veldherpetologie onder de aandacht te brengen zoals RAVON al doet (moet 
nader uitgewerkt worden). 
 

11.  Ledenaantal 
Ook dit afgelopen jaar is de trend dalende. Dit jaar lijkt het sneller te zijn dan vorig 
jaar. 
 
12. Contributie 
Er is geen contributieverhoging nodig. Versturen naar het buitenland is duur, 
vanwege de gestegen portokosten. 
 
13.  Kwaliteit van: 
- het tijdschrift Lacerta (aangekaart onder punt 8) 
Gebrek aan kopij blijft een groot probleem voor het tijdschrift.  
- website / forum 
Deze moet weer up to date worden gemaakt 
- belangenbehartiging SATO / PVH 
Hier is Gerrit het aanspreekpunt voor 
- minimale welzijnsnormen 
Er moeten minimale welzijnsnormen worden opgesteld. Lacerta is hier voorstander 
van. In Duitsland bestaan zulke eisen al langer. Er zijn ook zgn. “caresheets”  in 
omloop. Deze moeten meer aangeven dan alleen de minimale welzijnsnormen. 
Volgens Gerrit staan de minimale normen op de website (moet worden uitgezocht). 
Aandachtpunt voor de volgende bestuursvergadering, en steeds laten terugkomen.  
 
14. Rondvraag 
Geen van de aanwezigen heeft nog iets in te brengen. 
 
15. Datum volgende ALV vergadering 
Wordt later bekend gemaakt. De vraag is online (meer aanwezigen?) of life (meer 
interactie). 
 
16. Sluiting 
De voorzitter sluit om 15.30 uur de vergadering 
 
 
Verslag opgemaakt door René Koller (2e secretaris) 


