Jaarverslag PDM 2015
In navolging van de koers die in de afgelopen jaren is ingezet, is PDM in 2015 erg actief
geweest bij de organisatie van de boa-week. De boa-week is uiteindelijk vorm gegeven in
een driedaags programma waarbij door diverse organisaties workshops zijn verzorgd. Naast
de boa-week is er door de PDM Academie volop aan de weg getimmerd, hetgeen heeft geleid
tot een aantal druk bezochte workshops met praktijkgericht onderwijs. Verder waren er ook
dit jaar weer zes uitgaven van het blad “Dier en Milieu”, dat een herkenbaar gezicht geeft aan
onze vereniging. Met bovengenoemde activiteiten is getracht een bijdrage te leveren aan de
invulling van de visie van onze vereniging, zoals verwoord in de statuten.
Een goed gevulde zaal.

Opening van de boa-week.

Verenigingszaken

Tijdens de algemene ledenvergadering
in april is Roel Ridders benoemd als
bestuurslid met als taakaccent de ledenadministratie. De ledenadministratie van
PDM is begin 2015 door Roel Ridders
overgenomen van Kees Procee. Roel Ridders heeft regelmatig contact met ons
administratiekantoor (ADCAM) in Wierden
over de inning van contributie. Er zijn
geregeld e-mails en brieven die behandeld
dienen te worden. In een aantal gevallen
betreft het PDM leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen. Ook melden
zich nieuwe leden aan. De ledenadministrateur stuurt nieuwe leden, namens
het bestuur, een welkombrief. Er is een
periode geweest dat nieuwe leden alle
verenigingsbladen van het lopende verenigingsjaar toegestuurd kregen (erg duur).
Nieuwe leden ontvangen nu een usb-stick
waarop de jaargangen 2014-2015 digitaal
geplaatst zijn.
Door te kiezen voor een gsm in plaats van
een zogeheten vaste lijn is de ledenadministratie van PDM vrijwel continue
bereikbaar.

Er is dit jaar geïnvesteerd in het innen van
achterstallige contributie. Dit heeft veel
tijd gekost, maar we hopen hiermee een
deel van de achterstand terug te halen.
Tevens zal tijdens de ALV van 2016 worden
voorgesteld om het lidmaatschap van
leden, die al geruime tijd geen contributie
meer betaald hebben, te beëindigen.
Drukte bij onze nieuwe stand.
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Het Dagelijks bestuur van de vereniging
bestond dit jaar uit:
r -JFLF4JFWFST 7PPS[JUUFS
r "VSPSB-JFTLF 4FDSFUBSJT
r 3PFM,MPPTUFS 1FOOJOHNFFTUFS
r 3PFM3JEEFST #FTUVVSTMJE WFSBOU
woordelijk voor de
(leden)administratie
r ,PPT,BTFNJS #FTUVVSTMJE WFSBO
woordelijk voor de
(web)redactie.
Dick van Dop fungeerde als bestuursadviseur en Annet Les verzorgde de PR en
Communicatie.
Het Dagelijks bestuur heeft ondersteuning
gekregen van het Algemeen Bestuur,
bestaande uit Vera Aberson en Koos Ursem.

Nieuwe leden ontvangen nu een usb-stick waarop de
jaargangen 2014-2015 digitaal geplaatst zijn.

Een andere belangrijke strategische ontwikkeling in het afgelopen jaar vormde de
uitbouw van de activiteiten van de PDM
Academie onder leiding van Jan van der
Meer. Het kennisplatform zoals de vereniging dat kende en dat onder leiding stond
van Annemiek Tubbing is het afgelopen
jaar opgeheven. Een deel van de leden van
het kennisplatform is redactionele werkzaamheden gaan doen en een ander deel
heeft zich toegelegd op de PDM Academie.

In maart en april 2014 zijn twee
Praktijkdagen ‘Herkennen vervolging
wilde fauna’ gehouden voor leden
van PDM.

PDM Academie

Het kennisplatform zoals de vereniging dat kende is het
afgelopen jaar opgeheven.

Totaal zijn zevenendertig deelnemers
geschoold in deze materie. Deze Praktijkdagen zijn verzorgd door Michel Pol van
de Politie Noord-Nederland, Peter van
Tulden van het CVI en Jan L. van der Meer
van PDM.

Strategische ontwikkelingen

In 2015 is het contact met de Politieacademie als samenwerkingspartner, dat sinds
2014 bestaat, verder uitgebouwd. Beide
organisaties, PDM en de Politieacademie
bleken elkaar goed aan te vullen met het
oog op een verbetering van de positie van
boa’s in het werkveld van de handhaving.
Dick van Dop, die bekend is met beide
organisaties, bleek hierbij een belangrijke
intermediair te zijn. Gedurende het afgelopen jaar is ook de samenwerking met
andere (boa) organisaties verder aangehaald in aanloop naar de boa-week. Hierbij
moet onder meer gedacht worden aan
Natuurmonumenten, het ministerie van
Veiligheid & Justitie, Federatie Particuliere
Grondbezitters, de VNG en de Nationale
Politie. Een en ander resulteerde in een
prima verlopen boa-week en het biedt
perspectief voor een vruchtbare samenwerking in de toekomst.
Het betrekken van meerdere organisaties bij de boa-week had als doel om het
draagvlak ervoor te verbreden. Dit doel is
gehaald, maar had wel tot gevolg dat de
planning voor de boa-week moest worden
bijgesteld. In eerste instantie was het
streven om de boa-week in maart 2015 te
laten plaatsvinden, maar uiteindelijk is dit
in september 2015 gebeurd. Momenteel
wordt er achter de schermen hard gewerkt
om continuïteit aan te brengen in de
positionering/belangenbehartiging van de
boa’s door een permanent boa-platform in
te richten. Geconcludeerd kan worden dat
bovengenoemde activiteiten helpen bij het
realiseren van onze beleidsdoelstellingen:
r 'VOHFSFOBMTLFOOJTQMBUGPSNWPPS
handhavers over handhaving en handhaafbaarheid van wet- en regelgeving.
r %JFOFOBMTBEWJFTPSHBBOPWFSIBOEIBving en handhaafbaarheid van wet- en
regelgeving en uitvoering van beleid.
r #FÐOWMPFEFO MPCCZ WBOCFMFJEFO
wet- en regelgeving in het belang van
handhaving en handhaafbaarheid van
wet- en regelgeving.

In 2013 heeft Jan van der Meer een
analyse en voorstel geschreven m.b.t. het
opzetten van een kennis- en studiehuis
voor PDM. Dit heeft geresulteerd in een
bestuursbesluit de PDM Academie op
te starten. De Academie zal financieel
selfsupporting moeten opereren. Als eerste
uitwerking van dit voorstel zijn er in 2013
en 2014 enkele pilot cursussen gedraaid
onder de noemer Praktijkdagen.
Samen met George van Zon heeft Annet
Les de Praktijkdagen ‘Afpakken Milieu’
georganiseerd en uitgevoerd. Zestig deelnemers hebben de Praktijkdagen gevolgd.
Met veel waardering voor inhoud en uitvoering is deze eerste pilot een stimulans
om verder te gaan.
Gieten
Haren
Beneden leeuwen
Norg
Epe

Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers
enthousiast zijn en een prima waardering
geven. Besloten wordt deze Praktijkdagen
de komende jaren verder uit te rollen over
Nederland t.b.v. groene boa’s, politie en
leden van natuurwerkgroepen.
In 2015 zijn de Praktijkdagen ‘Herkennen
vervolging wilde fauna’ vanuit NoordNederland verder uitgerold over MiddenNederland en de Flevopolders. Totaal zijn
er vijf praktijkdagen georganiseerd. Deels
op locatie in het land, deels op ‘onze’
centrale leslocatie in Epe.

i.s.m. IVN afdeling Aa en Hunze
i.s.m. IVN afdeling Groningen/Haren
i.s.m. IVN afdeling Maas en Waal
i.s.m. IVN afdeling Norg
t.b.v. boa’s en politie

Totaal aantal deelnemers aan de PDM opleidingen in 2015
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15 deelnemers
18 deelnemers
20 deelnemers
18 deelnemers
32 deelnemers
103 deelnemers

De evaluaties waren erg positief, wat
een pluim betekent voor de betreffende
docenten. Tevens geeft dit aan dat er
behoefte is aan deze vorm van praktijkgericht onderwijs. In 2015 bestond
het docententeam uit Michel Pol, Gerrit
Hobbelink, Ger van Hout, Klaas Redder,
Jaap Reijngoud, Dirk Verkade en Jan L.
van der Meer. Als gastdocent heeft Peter
van Tulden van het CVI het team in 2015
versterkt met zijn inzet.

De redactie Handhaving Dier & Milieu
bestaat uit vier personen.
r ,PPT,BTFNJS
)PPGEFO
eindredacteur
r %JDL/JKIPG
3FEBDUFVS
r /PPS&WFSUTFO
3FEBDUFVS
r 8JM,SPPO
3FEBDUFVS
Verder waren in 2015 de volgende personen als redactionele medewerker actief:
H. Madern, P. Brandhorst, M. Pol en
H. Klunder.

Begin 2015 zijn er gesprekken gevoerd met
Jan Smit (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming). Met hem is afgesproken
dat hij ieder nummer een artikel aanlevert
over het inspectiewerk in het algemeen en
andere relevante zaken.
Omdat de respons vanuit het land iets
afneemt zijn de redactiemedewerkers
zelf veelvuldig het land in geweest. Dit
is een aanslag op de beschikbare tijd en
capaciteit, maar dit zal ook ongetwijfeld
doorwerken in het financiële overzicht
(reiskosten).
Met de drukker is dit jaar de afspraak
gemaakt dat de manier van kopij verzenden wijzigt. Vanaf nummer 6 wordt al
het materiaal voor het nieuwe nummer
in een dropbox geplaatst. Dit maakt het
heen- en weer sturen van grote bestanden
gemakkelijker. Bijkomend voordeel is dat
het kostenbesparend werkt, omdat er geen
CD’s meer worden gebruikt (branden van
kopij) en geen verzendkosten hoeven te
worden betaald.
De doelstelling van 2015 is gehaald. Er zijn
weer zes nummers verschenen. Nummer
4/2015 (Themanummer Boa-week) was
een extra dik nummer (56 pagina’s) en
verscheen in een extra oplage.

Verenigingsblad “Handhaving Dier &
Milieu”

Totaal zijn er vijf praktijkdagen georganiseerd.

In 2015 is er veel gevraagd van alle
redactieleden en redactionele medewerkers. Qua aantal medewerkers is er niet
zoveel gewijzigd, maar het aantal werkzaamheden is wel toegenomen. Naast
de vijf reguliere nummers Dier & Milieu
is er ook nog een special gemaakt voor
de boa-week. De activiteiten voor en na
de boa-week hebben er toe geleid dat
ook de webredactie meer werk kreeg om
berichten te posten en vragen te beantwoorden.
Een groot deel van alle redactiewerkzaamheden (blad, website en social media)
bestaat uit piek werkzaamheden en is
soms erg moeilijk te plannen. Alhoewel er
jaarlijks een planning wordt gemaakt is
de redactie altijd afhankelijk van inzendingen van anderen. Regelmatig moeten
er nog weer mailtjes worden gestuurd
om een toelichting te vragen of (betere)
foto’s. Uiteraard werken de drukker en de
verzender wel met een planning, het blad
moet uiteindelijk op tijd bij de leden zijn.
Dit geeft, zeker in vakantietijd, nog wel
eens de nodige druk.
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De thema’s die bestuur en redactie
wilden aanspreken en de vaste rubrieken
en columns hebben allemaal hun plaats
gekregen in de zes nummers.
Vergaderingen: 6 x keer redactievergadering en een eindejaarsbijeenkomst van
de redactie en redactionele medewerkers.
Tevens zijn drie redactieleden één of
meerdere dagen aanwezig geweest bij de
boa-week.

Webredactie

Ook in 2015 bestond de webredactie
uit vier personen: Koos Kasemir, Martin
Kasemir (website, social media en App),
Joop de Boer (App) en Joost Halm (externtechnische ondersteuning). De webredactie
is verantwoordelijk voor de website,
Twitter, Facebook, Linkedin en de PDMApp.
In 2015 zijn twee nummers van Dier &
Milieu volledig (ook toegankelijk voor niet
leden) op de PDM- site geplaatst vanwege
de boa-week. Het betrof de nummers 4,
het themanummer en nummer 5 waarin
een verslag van die week was opgenomen.
Dit jaar is Martin Kasemir erg druk

is om dat materiaal aan te leveren. Er zijn
in 2015 wel gesprekken gevoerd met twee
personen, maar dit heeft nog niet geleid
tot een toezegging.

Reflectie beleidsplan
geweest met het inrichten van o.a. Google
drive. Hij heeft daarvoor ook diverse korte
handleidingen geschreven. Wij moeten
echter wel constateren dat er heel weinig
gebruikt wordt gemaakt van deze informatie in de Cloud.
De redactie heeft veel berichten gepost op
de site en social media. Ook is regelmatig
gereageerd op binnengekomen reacties.
Slechts eenmaal is een vervelende reactie
op Facebook aangetroffen. Omdat die
echter niet kwetsend of beledigend was is
het bericht blijven staan.
Het vullen van de PDM-App levert behoorlijk grote problemen op. De informatie die
in deze App komt moet kloppen en actueel
zijn. Op dit moment is er nog niemand
gevonden die deskundig genoeg en bereid

De statutaire doelstellingen van de
vereniging vormen de basis voor de visie
op de toekomst. Het huidige beleidsplan liep in 2015 af. Inmiddels is er een
speciale bestuursbijeenkomst belegd om
een beleidsplan PDM 2015-2019 vast te
stellen. Dit nieuwe beleidsplan zal verder
bouwen op de doelstellingen zoals die in
het voorgaande plan zijn geformuleerd en
besproken zijn in dit jaarverslag.

Tekst:
Foto’s:

A. Lieske
archief

In 2015 zijn twee nummers van Dier & Milieu volledig (ook toegankelijk voor niet leden) op de PDM- site geplaatst vanwege de boa-week.
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