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De afgelopen jaren is door Peter de Koning en het bestuur van de ESV een aantal keren gesproken 
over een nauwere samenwerking tussen de beide verenigingen. Daarvoor zijn al in 2020 de eerste 
stappen gezet doordat Peter de Koning (en sinds november 2021 Ewald Wassink) bij de 
bestuursvergaderingen van de ESV aanwezig was en Anton van Woerkom namens de ESV bij de 
bestuursvergaderingen van Lacerta. Daarnaast verleende Peter de Koning assistentie bij de 
organisatie van de jaarlijkse Slangendag en ondersteunt Anton Lacerta met de invoering van de 
WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) en aanpassing van de statuten. Verder is de 
intentie uitgesproken dat de verenigingen zullen gaan samenwerken binnen de wederzijdse redacties 
en de vormgeving van de tijdschriften en met de PR en ledenwerving. 
Tot slot hebben de ESV en Lacerta in december 2021 gezamenlijk een bezwaarschrift ingediend bij de 
Europese Commissie tegen de voorgenomen plaatsing van de koningsslang Lampropeltis getulus op 
de Unielijst met Invasieve Exoten. 
Helaas moesten wij daarnaast constateren dat het aantal leden fors terug is gelopen van 508 op 1 
januari tot 473 op 31 december 2021. Dit is een blijvende zorg, ondanks de pogingen om het tij te 
keren. Groot probleem hierbij was ook het zwaar onderbezette bestuur. Oproepen om hulp in de 
vorm van ondersteuning van het bestuur vonden onvoldoende weerklank, dus heeft het bestuur op 
10 september besloten tijdens een speciaal daarvoor georganiseerde vergadering een brandbrief aan 
de leden op te stellen, om de nijpende situatie uit te leggen, maar ook om duidelijk te maken dat als 
er in 2021 geen substantiële versterking van het bestuur zou komen, wij genoodzaakt zouden zijn de 
vereniging op te heffen.  
Gelukkig heeft dat een flinke groep leden gemotiveerd om hun hulp aan te bieden bij het besturen 
van de vereniging. Op 28 oktober 2021 is een kennismakingsvergadering belegd met de zittende 
bestuursleden en de nieuwe vrijwilligers, resulterend in het organiseren van een extra Algemene 
Ledenvergadering op 27 november 2021, waarbij er kandidaat-bestuursleden formeel in het bestuur 
zijn gekozen. 
Van nog niet alle nieuwe bestuursleden is al vastgesteld welke werkzaamheden ze gaan verrichten en 
onder welke functienaam. Veel zal ook afhangen van het beleid en de strategie van de vereniging in 
de komende tijd. Uiteraard zal het werven van nieuwe leden een van de speerpunten worden, 
aangezien die essentieel zijn voor het voortbestaan van Lacerta. Maar ook de verdere samenwerking 
met de ESV is een blijvend aandachtspunt. Een aantal statutaire dan wel praktische functies moesten 
wel per direct worden ingevuld. Dat waren: 
Ledenadministratie (Marije Hoogen). Het jaar 2021 wordt nog in samenwerking met Jur ter Borg 
(afgetreden per 27-11-2021) afgerond. 
De Dagelijks Bestuur leden voorzitter (Peter Mudde) en secretaris (Ewald Wassink). Beide zijn thans 
als zodanig al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  
Helaas hebben we daarnaast ook Peter de Koning (vicevoorzitter, maar sinds 2013 de facto 
voorzitter) moeten uitschrijven, omdat hij per 27-11-2021 is afgetreden. 
Om een statutair volledig Dagelijks Bestuur te kunnen vormen hebben we dus nog wel een 
vicevoorzitter nodig, mogelijk kan een van de nieuwe vrijwilligers daarin voorzien, maar daar is nu 
nog geen duidelijkheid over. Het blijft wel een punt van zorg en aandacht. 
De overige benoemde nieuwe bestuursleden, voorlopig ondergebracht onder de noemer Algemeen 
bestuursleden: Maarten de Haan, René Koller en Jack Westhoeve. 



Daar hebben zich Denny Lambrechts, Marcello Degenaar en Tim van Eck bij aangesloten als 
kandidaat Algemeen Bestuurslid. 
In 2022 is het 80-jarig jubileumjaar van Lacerta, ter gelegenheid waarvan wij een Special Anolissen 
zullen uitgeven. Daaraan is door diverse Lacerta leden en de redactie in 2021 al veel werk verzet. De 
Special zal gratis zijn voor de leden van 2022. Een deel zal daarna ook in de losse verkoop 
verkrijgbaar zijn. Wij hopen dat deze special vooral ook weer nieuwe leden van de vereniging zal 
aantrekken.  
Wel blijft het gebrek aan kopij voor het tijdschrift Lacerta, vooral in de vorm van verzorgings- en 
kweekverslagen, een punt van zorg. Wij zijn vrijwel volledig afhankelijk van artikelen die door onze 
leden zelf worden geschreven. Zonder dat zal het tijdschrift in volume en kwaliteit teruglopen. Dus 
aarzel niet, schrijf je ervaringen op en bied ze aan. De redactie zal waar nodig altijd de helpende hand 
bieden. 
 
 

Dagelijks Bestuur 2021 
Voorzitter (vacant sinds 15-6-2013): Peter Mudde, per 27-11-2021 
Vicevoorzitter: Peter de Koning (2019, afgetreden 27-11-2021), vacant 
Secretaris (vacant sinds 10-10-2020): Ewald Wassink, per 27-11-2021 
Penningmeester: John Smits (2019, statutair aftredend 2023) 
Algemeen DB-lid: Gerrit Hofstra (2019, statutair aftredend 2023) 
 
De dagelijkse financiële administratie werd uitbesteed bij administratiekantoor Bureau Ins en Outs te 
Badhoevedorp. Contact verloopt via Jur ter Borg. 
 

Vitale functionarissen 2021 
Hoofdredacteur tijdschrift Lacerta: John Smits 
Redacteur: Jur ter Borg 
Webredacteur: John Smits 
Ledenadministrateur: Jur ter Borg (aftredend 27-11-2021), Marije Hoogen per 27-11-2021 
Algemeen bestuurslid: Doortje van Reekum (2019), Maarten de Haan, René Koller, Jack Westhoeve 
(alle drie per 27-11-2021). 
Kandidaat Algemeen bestuurslid: Denny Lambrechts, Marcello Degenaar en Tim van Eck. 
Vertegenwoordiger SATO/PVH: Gerrit Hofstra 
PR-functionaris: vacant 
 

Kascontrole commissie 2021  
Dennis Oonincx (aftredend), Mark van IJzendoorn, Fred Fleminks. 
Als nieuw lid gekozen bij de ALV van 29-5-2021: Mike van de Weg. 
 

Bestuursvergaderingen 
30-1-2021 (digitaal) 
27-2-2021 (digitaal) 
27-3-2021 (digitaal) 



24-4-2021 (digitaal) 
26-6-2021 (digitaal) 
10-9-2021 (crisisvergadering, digitaal) 
28-10-2021 (kennismakingsvergadering nieuwe bestuursleden, digitaal) 
16-12-2021 (digitaal, nieuwe bestuurssamenstelling)  
 

Algemene Ledenvergaderingen 
29-5-2021 (Reguliere ALV, digitaal) 
27-11-2021 (Extra ALV, digitaal, tussentijdse benoemingen) 
 

Vergaderingen belangenbehartiging (Gerrit Hofstra) 
SATO:  12-1-2021 

9-3-2021 
11-9-2021 

PVH WG R&A: 15-9-2021 
PVH Sector organisatie: 10-11-2021 
 
 


