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Korte terugblik ALV 2018
Op woensdag 18 april 2018 vond in het militair tehuis ECHOS Home 
‘de Schakel’ in Ermelo de Algemene Ledenvergadering van de Vereni-
ging Politie Dieren- en Milieubescherming plaats. Op de oproep van het 
bestuur waren dit jaar 21 leden afgekomen.

Na de opening en het welkomstwoord 
van de voorzitter heeft de vergadering de 
PDM-leden herdacht, van wie het bestuur 
weet dat zij het afgelopen jaar overleden 
zijn.

Toekomst
Vervolgens sprak voorzitter Lieke Sievers 
over de toekomst van de vereniging. De 
vereniging heeft, om haar doelstelling 
te realiseren, behoefte aan continuïteit. 
Het werven van nieuwe leden en het 
verstevigen van de financiële positie zijn 
daarbij beide van groot belang. Het streven 
is om voor het volgende BOA-event, in 
2019 (ook het jaar van het honderdjarig 
bestaan!) een kenniscentrum op te zetten. 
De voorzitter vroeg zich af, of de naam 
van de vereniging misschien een belemme-
ring vormt voor groei. De vereniging kent 
naast ‘politie’ nu de boa’s als doelgroep en 
‘milieu’, wie gebruikt dat woord nog? 
Naar aanleiding van haar presentatie ont-
spon zich een levendige discussie, waaraan 
de aanwezige leden volop deelnamen. Ook 
eventuele samenwerking met min of meer 
verwante organisaties kwam aan de orde.

Opleidingen
De presentatie over de PDM-Academie 
door Peter van Tulden en Klaas Redder 
trok de aandacht. Er blijkt een grote vraag 
naar praktijkgerichte opleidingen en de 
PDM-Academie denkt daar een behoorlijke 
rol in te kunnen spelen.
Uit de zaal kwamen enkele kritische 
opmerkingen over andere opleidingen en 
PHB en er werden warme herinneringen 
opgehaald aan de veldkalender. 

Eeuw PDM
De presentatie van Willem van Dijk over 
het honderdjarig bestaan van PDM was 
bijzonder interessant. Willem vertelde 
over zijn werkzaamheden met betrekking 
tot dat jubileum (waaronder uitgebreid 
archiefonderzoek) en over de wegen die 
hij dient te bewandelen om de ambtelijke 
molens zodanig te laten draaien dat men 
genegen is om de aanvraag voor het pre-
dicaat ‘Koninklijk’ in ontvangst te nemen.
Het meeste papier- en kopieerwerk is 
gereed. Voor de aflevering hoeft Willem in 
ieder geval niet naar Utrecht af te reizen. 
De aanvraag mag namelijk alleen maar per 
post aangeboden worden.

Na deze presentaties was het tijd voor het 
verslag van de ALV 2017. Er waren geen 
op- of aanmerkingen zodat verder gegaan 
kon worden met het jaarverslag van de 
secretaris en van de penningmeester. De 
leden van de verificatiecommissie hebben 
zich weer gebogen over de financiële 
stukken die hen door de penningmeester 
ter beschikking gesteld waren. Een en 
ander was voor de leden van de com-
missie aanleiding om in hun verslag de 
penningmeester complimenten te maken 
voor zijn vele werkzaamheden. Door de 
verificatiecommissie werd aan de ALV het 
advies gegeven om het bestuur décharge 
te verlenen voor het gevoerde financiële 
beleid. 
 
De verificatiecommissie ondergaat een 
kleine wijziging. Gerard Fränkel maakt 
plaats voor Klaas Redder, die zich bereid 
verklaard heeft om de plaats van Gerard in 
te nemen.

Het jaarverslag van de redactie/webre-
dactie werd in een presentatie verzorgd 
door Noor Evertsen. Noor riep de leden op 
om vooral nieuws aan te dragen, zodat de 
redactie dit in het blad of op de website 
kan plaatsen.

De BOA-week werd belicht door een pre-
sentatie van Dick van Dop. Dick schetste 
het proces van totstandkoming van het 
laatstgehouden BOA-event in Apeldoorn. 

De penningmeester gaf een toelichting op 
de begroting 2018. 

Het schema van aftreden gaf aan dat de 
secretaris aftredend en herkiesbaar was. 
De vergadering ging unaniem akkoord 
met het voorstel van het bestuur om in 
te stemmen met herbenoeming van de 
secretaris.

Lieke Sievers plaatste een oproep aan 
de leden voor een kandidaat-lid van het 
Algemeen Bestuur van PDM.

De volgende ALV zal gehouden worden op 
woensdag 17 april 2019.

Van de rondvraag maakte alleen de heer 
Ten Teije gebruik; hij had vragen over bijen 
en over waardplanten voor rupsen/vlin-
ders. De voorzitter pakt dat op.

Lieke Sievers sprak de penningmeester 
toe. Zij kon de vergadering meedelen, dat 
Roel Klooster op 18 april 2018 veertig 
jaar penningmeester van PDM was! De 
zichtbaar verraste penningmeester werd in 
het zonnetje gezet met een mooi boeket 
bloemen en de uitnodiging dat hij met zijn 
echtgenote een keertje op kosten van PDM 
uit eten mag gaan.
Ook Dick van Dop werd bedacht met een 
fraai boeket vanwege zijn vele werkzaam-
heden om het BOA-event tot een succes 
te maken.
Tenslotte ontving ook de voorzitter zelf 
een boeket, vanwege haar tomeloze inzet 
voor PDM, naast haar erg drukke baan.
De voorzitter sloot de vergadering om 
13:15 uur. De lunch kon buiten genoten 
worden.

De vergadering vond weer plaats in “de Schakel”


