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Jaarverslag PDM 2017
Het jaar 2017 stond voor het bestuur weer voor een groot deel in het teken van de orga-
nisatie van het zogeheten Boa-event. Samen met een aantal partners is er gewerkt aan de 
realisatie van een geweldig evenement voor de “blauwe, groene en grijze” boa. Deelnemers 
konden zich op 29 en 30 november en op 1 december melden op de locatie van de Politie-
academie in Apeldoorn. Door een heel goede opkomst van belangstellenden kunnen we deze 
dagen weer geslaagd noemen. Voor de realisatie van deze dagen is intensief samengewerkt 
met de Nationale Politie, de Politieacademie, het OM, de VNG en Sdu/Reed Elsevier.
Met bovengenoemde activiteiten is getracht een bijdrage te leveren aan de invulling van de 
visie van onze vereniging, zoals verwoord in de statuten. 

Door de afgevaardigden is tijdens de ALV besloten de 
contributie voor de vereniging PDM in 2017 niet te 
verhogen

Verenigingszaken
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) in Ermelo waren Lieke Sievers, voor-
zitter, en Koos Kasemir, bestuurslid, ver-
antwoordelijk voor de redactie, aftredend 
en herkiesbaar. Beide bestuursleden zijn 
tijdens de vergadering unaniem herkozen. 
Tevens is Koos Ursem aangesteld als vice-
voorzitter van PDM.  
Het dagelijks bestuur van PDM bestond in 
2017 uit de volgende leden: Lieke Sievers, 
voorzitter, Koos Ursem, vicevoorzitter, Roel 
Klooster, penningmeester, Roel Ridders, 
secretaris/ledenadministratie en Koos 
Kasemir, bestuurslid, verantwoordelijk 
voor de redactie. Het dagelijks bestuur 
heeft ondersteuning gekregen vanuit het 
algemeen bestuur, bestaande uit: Dick van 
Dop, Vera Aberson en Aurora Lieske.
De ledenadministratie en het opmaken 
van de jaarrekening is ook dit jaar weer 
verzorgd door ADCAM Administraties uit 
Wierden. De samenwerking met de mede-
werkers van dit kantoor was in 2017 weer 
voortreffelijk.

Door de afgevaardigden is tijdens de ALV 
besloten de contributie voor de vereniging 
PDM in 2017 niet te verhogen.
Tot onze vreugde heeft de Vereniging in 
2017 een aantal keren een gift mogen 
ontvangen. Zo werden we door de 
Stichting Orlando Goban, de Stichting 
Dierenrampenfonds én een trouw lid van 
PDM bedacht met een gulle donatie. Ook 
ontvingen we van een notaris het verras-
sende bericht dat PDM opgenomen is in 
de nalatenschap van mevrouw J.M. van 
Weelderen – Banke te Rotterdam. We zijn 
deze gulle gevers dan ook erg erkentelijk!

Jubileum honderdjarig bestaan 
vereniging PDM
Willem van Dijk heeft zich bereid verklaard 
om een onderzoek in te stellen naar de 
haalbaarheid om het predicaat “Koninklijk” 
voor onze vereniging aan te vragen. Hij 
heeft contact gehad met verschillende 
instanties. Het is de bedoeling om begin 
2018 de benodigde formulieren en bewijs-
stukken in te leveren bij/via de burge-
meester van Utrecht.
In het verenigingsblad is het afgelopen 
jaar verschillende malen een oproep 
geplaatst om leden – als vrijwilliger – op 

te roepen om ideeën aan te dragen voor 
onze jubileumactiviteiten. Helaas is op 
deze oproep nog maar weinig respons 
gekomen.

Strategische ontwikkelingen
Boa-platform 
In 2017 zijn er weer vorderingen gemaakt 
in het streven om continuïteit aan te 
brengen in de positionering/belangenbe-
hartiging van de boa’s door een perma-
nent Boa-platform in te richten. Er zijn 
inmiddels al een aantal bijeenkomsten 
georganiseerd om te komen tot de oprich-
ting en de inrichting van het platform.
Via het Platform is de samenwerking en 
afstemming met andere organisaties en 
diensten nu goed van de grond gekomen. 
Dit leidt tot gesprekken op nationaal 
niveau met het ministerie van Justitie en 
Veiligheid over toezicht, handhaving en 
opsporing vanuit een andere benadering. 
PDM wordt daarbij meer en meer gezien 
als een belangrijke gesprekspartner.
De activiteiten die we in 2017 ontplooid 
hebben helpen bij het realiseren van onze 
beleidsdoelstellingen: 
r� 'VOHFSFO�BMT�LFOOJTQMBUGPSN�WPPS�IBOE��
 havers over handhaving en handhaaf- 
 baarheid van wet- en regelgeving;
r�%JFOFO�BMT�BEWJFTPSHBBO�PWFS�IBOE��
 having en handhaafbaarheid van 
 wet- en regelgeving en uitvoering van  
 beleid;
r�#FÐOWMPFEJOH�	MPCCZ
�WBO�CFMFJE�FO�
 wet- en regelgeving in het belang van  
 handhaving en handhaafbaarheid van  
 wet- en regelgeving. 
 
PDM Academie
Een andere zeer belangrijke strategische 
ontwikkeling in het afgelopen jaar vormde 
de uitbouw van de activiteiten van de 
PDM Academie. De projectleider, Jan van 
der Meer, heeft aangegeven dat hij een 
stapje terug wil doen. Jan wil graag op de 
achtergrond mee blijven denken, maar zijn 
werkzaamheden t.b.v. de PDM Academie 
worden voortgezet door Gerrit Hobbelink 
en Klaas Redder.
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Jaarverslag Redactie Handhaving 
Dier&Milieu en Webredactie 
2017 was het eerste jaar dat we naar vier 
reguliere nummers gingen. De kosten voor 
het maken en verzenden van Dier&Milieu 
wegen totaal niet op tegen de inkomsten 
van de leden. Er moet jaarlijks geld bij. 
Enerzijds krijgt de redactie regelmatig 
erg positieve reacties op ons verenigings-
blad en er wordt vaak gevraagd  om ons 
materiaal te mogen gebruiken voor studie 
en voorlichting.  Anderzijds zeggen steeds 
meer leden hun lidmaatschap op. Dat lijkt 
met elkaar in tegenspraak.
Zonder betalende leden zijn wij helaas niet 
in staat het blad te maken en dus moeten 
we telkens kijken waar we nog kosten 
kunnen besparen. De keuze voor vier num-
mers was een optie die voor de redactie 
acceptabel was, mits we per nummer 8 
pagina’s meer mochten maken zodat we 
voor ons gevoel toch nog steeds een aan-
trekkelijk blad kunnen blijven maken. 
Het teruggaan naar vier nummers levert 
een behoorlijke vermindering van druk- en 
portokosten op. 

Een dankwoord en bloemen voor Jan van der Meer

De redactie bestaat uit vier personen 
Redacteuren: Dick Nijhof, Noor Evertsen, 
Wil Kroon en Hoofd- en eindredacteur, 
Koos Kasemir 
Verder waren in 2017 de volgende per-
sonen als redactionele medewerkers actief:
H. Madern, P. Brandhorst en J. Smit.
Omdat niet iedereen zelf een bijdrage wil 
of kan schrijven biedt de redactie regel-
matig aan, om deze taak op zich te nemen. 
Wij sturen dan een redacteur die het 
verhaal optekent. 

In 2017 is er een server bij de redactie 
geïnstalleerd. Wij gaan vanaf 2018 alle 
bestanden en foto’s middels een “cloud” 
omgeving op die server uitwisselen. 

De onderlinge samenwerking verbeteren: redactie en 
academie aan boord van de Sneeker Skutsje

Dit is veel efficiënter dan steeds alle mails 
te moeten doorzoeken op materiaal. 
Op deze manier kunnen we ook grote 
fotobestanden makkelijker bewerken en 
verzenden. 

De doelstelling van 2017 is weer gehaald. 
Alle vier nummers zijn op tijd verschenen. 
Daarnaast heeft de redactie het program-
maboek van het Boa-event gemaakt. Dit 
boekje is verschenen in nauwe samenwer-
king met de diverse deelnemende organi-
saties binnen het Boa-platform. Een goede 
samenwerking met Sdu heeft uiteindelijk 
geleid tot een mooi en informatief blad 
dat in ieder geval door de 490 deelnemers 
goed is bekeken. 

De redactie heeft zes keer vergaderd. In 
juli heeft de redactie een bijeenkomst 
georganiseerd met de PDM Academie, met 
als doel om de onderlinge samenwerking 
te verbeteren en te versterken. Daarvoor 
hebben we het water opgezocht waar we 
onder deskundige leiding van o.a. Piet 
Brandhorst ons behoorlijk hebben ingezet 
op de Sneker Skûtsje. In december is de 
eindejaarsbijeenkomst van de redactie 
en redactionele medewerkers georga-
niseerd. Daarbij is 2017 geëvalueerd en 
zijn de plannen voor 2018 toegelicht en 
besproken. 
Alle redactieleden zijn één of meerdere 
dagen aanwezig geweest bij het Boa-
event. 

WebRedactie Vereniging Politie Dieren- 
en Milieubescherming
Ook in 2017 bestond de webredactie 
uit drie personen: Koos Kasemir, Martin 

Kasemir, (website, social media en app) en 
Joost Halm (extern-technische ondersteu-
ning). 
De webredactie is verantwoordelijk voor de 
website, Twitter, Facebook, Linkedin.
Het afgelopen jaar is geprobeerd om de 
site up to date te houden en technisch 
steeds aan te passen. 

Pagina 1

Opgericht 12 juli 1919

De Vereniging stelt zich ten 
doel dier en milieu te 
beschermen.

De Vereniging van vakmensen, 
voor vakmensen.

De Vereniging wil haar doel 
verwezenlijken onafhankelijk 
van enige politieke stroming.

HandHaving

 

DIER & MILIEU

www.politiedierenenmilieu.nl  -  http://twitter.com/verenigingpdm

HET BOA EVENT

Politieacademie Apeldoorn

29, 30 november 
1 december 2017

Naast de reguliere nummers heeft de redactie ook het 
programmaboek van het Boa-event gemaakt

PDM Academie
Na de ALV van 2017 hebben we de activi-
teiten van de PDM Academie gecontinu-
eerd. 
We hebben het pilotwerk van Jan van der 
Meer verder voortgezet en met name de 
cursussen over de nieuwe Wet natuurbe-
scherming hebben een groot deel van de 
capaciteit van de PDM Academie opgeëist. 
De inzet was groot en de cursisten waren 
zeer tevreden over de geboden stof.
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De inzet was groot en de cursisten waren zeer tevreden 
over de geboden stof

van de provincie Gelderland in Ede en Epe 
(Tongeren).
Op 30 maart 2017 cursus Faunavervolging 
te Hilversum (voor vrijwilligers en boa’s 
Goois Natuurreservaat).
Of we zo veel cursussen kunnen blijven 
geven hangt natuurlijk af van de vraag en 
het slagen van de acquisitie. We moeten 
goed aan de weg blijven timmeren om 
cursussen te organiseren. Inmiddels komen 
er al wel weer vragen binnen voor cur-
sussen in 2018

Wat betreft de cursus Wet natuurbescher-
ming hebben we de meeste mensen die 
daarin geïnteresseerd zijn waarschijnlijk 
wel gehad. De docenten van de academie 
hebben het idee om wellicht later in 2018 
nog eens een bijspijkerdag of ochtend te 
organiseren over dit onderwerp. 
Op dit moment bekijken we hoe we ons 
moeten voorbereiden op de toekomst. 
Wat is de vraag in onze niche, de groene 
handhaving.

We verkennen momenteel de mogelijkheid 
een cursus over Visstroperij te ontwikkelen, 
naast de cursussen Wet natuurbescher-
ming, Roofvogelvervolging en Stroperij. 
Tevens zijn er verkennende gesprekken 
met een ROC hoe wij daar als academie 
een bijdrage kunnen leveren in het boa-
onderwijs, niveau 3 en 4, domein 1. 
Met Staatsbosbeheer zijn er gesprekken of 
wij iets kunnen betekenen in hun proces 
van overgang van louter gastheer zijn in 
hun domein naar meer een gastheer die 
ook handhavend kan en moet optreden.
Verder werken we aan een cursus Herken-
ning vervolging wilde fauna (stroperij), 
speciaal voor opsporingsambtenaren. Deze 
cursus is vergelijkbaar met de cursus voor 
IVN-ers e.d., maar dan gaan we meer de 
diepte in, gericht op handhaving. 

De cursus Wet natuurbescherming (voor politie en 
groene boa’s)

Er zijn nog wel wat organisatorische zaken 
op te lossen, maar daar is al een begin 
mee gemaakt en dat wordt in 2018 verder 
afgerond. Het Boa-event van de Sdu, de 
cursus ‘Nieuwe Wet natuurbescherming’ 
is gegeven en ook was er een presentatie 
over XTC-afval in samenwerking met 
het NFI. Beide workshops werden goed 
ontvangen. In het blad van maart 2018 is 
hiervan verslag gedaan.
Bij de opening van een cursusdag wordt 
aan cursisten een schrijfblokje en een pen 
met het PDM logo uitgereikt. Op verzoek 
van het bestuur krijgen alle cursisten op 
het moment van aanmelden de status 
“aspirant lid” en tijdens de cursus worden 
ze door ons omgedoopt tot volledig lid 
van PDM. Zij krijgen dan het lidmaatschap 
van PDM en het bijbehorende blad één 
jaar lang gratis. Aan het einde van dat jaar 
worden zij benaderd met de vraag of ze lid 
willen blijven, uiteraard in de hoop dat er 
een aantal lid blijven.
Dat maakt van de PDM Academie niet 
alleen het kennis- en studiehuis van PDM 
maar ook een verlengstuk van de PDM-PR 
poot en een deel van de afdeling voorlich-
ting en ledenwerving.
De PDM Academie heeft op die manier wel 
bijgedragen aan de stijging van het aantal 
leden in 2017 en dus gaan we deze opzet 
in 2018 continueren.
Hieronder een kort overzicht van de cur-
sussen die in 2017 zijn gegeven: 
 
Op 27 januari en 10 februari 2017 cursus 
Wet natuurbescherming (voor politie en 
groene boa’s) in Tongeren.
Op 21 april, 9 juni en 10 juni cursus Wet 
natuurbescherming voor de groene boa’s 

Punt van zorg is het kleine aantal beschikbare docenten

Punt van zorg is het kleine aantal beschik-
bare docenten. Professionals die ook nog 
hun stof kunnen overbrengen liggen niet 
voor het oprapen. Het huidige bestand 
is net voldoende, maar je zou het fragiel 
kunnen noemen. Dit heeft dus wel aan-
dacht nodig. 

Het team van de academie heeft er deson-
danks weer veel zin in om er een goed jaar 
van te maken en de vereniging overal met 
verve en professioneel te vertegenwoor-
digen.   


