Jaarverslag PDM 2018
Inleiding

In 2018 heeft het bestuur zich onder andere
gericht op de voorbereidingen voor de organisatie
van een evenement in het kader van het honderdjarig bestaan van de vereniging in 2019!
Daarnaast heeft het bestuur de vaste waarden
van PDM, namelijk enerzijds ons blad, de website
en de sociale media,
en anderzijds de PDM
Academie, afgelopen
jaar weer ondersteund
en gestimuleerd bij hun
belangrijke werk voor de
vereniging.

BOA- event en viering 100-jarig bestaan

Alvast een korte vooruitblik op het 100-jarig
bestaan in dit jaarverslag. Het is de bedoeling dat
er in 2019 op 2, 3 en 4 oktober in Apeldoorn weer
een zogeheten BOA-event georganiseerd wordt.
Op de laatste dag van dit evenement, Dierendag,
vieren we het feit dat onze vereniging honderd
jaar geleden werd opgericht. Er zal die dag een
speciaal programma gepresenteerd worden, met
naar wij hopen het toekennen van het predicaat “Koninklijk”. We sluiten de dag af met een
feestavond voor bestuur
en leden van de vereniging. De exacte locatie van
de feestavond is nog niet
bekend, maar deze zal ruim
van tevoren aan de leden
bekend gemaakt worden.

een eventuele samenwerking met
de KNVvN niet te continueren.
BOA platform en BOA-event
PDM neemt vanaf het begin (2015)
als mede initiator deel aan het
BOA-platform. Dit platform wordt
inmiddels meer en meer gezocht
voor het bespreken van strategische vraagstukken, en voor het
afstemmen van onderwerpen
tussen de deelnemende organisaties. Ook voor de BOA’s werkzaam
in het groene en grijze domein, de
doelgroep van PDM, en de politieambtenaren, vervult het platform
een goede rol voor wat betreft de
afstemming en het aanhaken op
ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de
discussie over samenwerking tussen
BOA’s en politie, over bewapening
van BOA’s, en over de opleidingsen exameneisen van BOA’s.
In 2018 is er weer verder geborduurd op de ervaringen die we

We sluiten de dag af met een feestavond voor bestuur en leden van
de vereniging

Strategische ontwikkelingen

Uiteraard zijn we in 2018 verder gegaan met
ons streven om continuïteit aan te brengen in de
positionering van de groene en grijze boa’s en
politieambtenaren.
Samenwerking
Begin 2018 heeft het bestuur van PDM toenadering gezocht tot en vervolgens uitgebreid kennis
gemaakt met het (nieuwe) bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Natuurbeheer
(KNVvN). Door beide besturen is op een goede
manier onderzocht wat de mogelijkheden zijn om
onze krachten te bundelen en mogelijk samen
de doelstellingen van onze verenigingen bij een
breder publiek kenbaar te maken. In de loop van
het jaar bleek dat de belangstelling van de KNVvN
toch meer in de richting van andere verenigingen
ging dan in de richting van PDM. Het bestuur van
PDM heeft er voor gekozen om de verkenning van
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de afgelopen jaren hadden bij het
organiseren van een BOA-event,
onder verantwoordelijkheid van
het BOA-platform. Het is de bedoeling om in oktober 2019 wederom
een BOA-event op de locatie van
de Politieacademie te Apeldoorn te
organiseren. De voorbereidingen
voor dat event zijn alweer volop in
gang en daarbij werken we weer
intensief samen met de Nationale
Politie, de Politieacademie, het OM,
de VNG en Sdu/Reed Elsevier.
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 een stapje terug
gedaan. Jan wil graag op de achtergrond mee blijven denken, maar
zijn werkzaamheden t.b.v. de PDM
Het platform vervult een goede rol voor wat
betreft de afstemming en het aanhaken op
ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de discussie over
bewapening van BOA’s

Academie worden voortgezet door Gerrit Hobbelink en Klaas Redder.
Omdat de activiteiten van de academie zich
vooral toespitsen op het verzorgen van praktische en praktijkgerichte trainingen en cursussen,
is besloten om de toekomstige ontwikkeling van
deze PDM-activiteit onder de naam Praktijkschool
voort te zetten.
Alle ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat
de organisatie van de Praktijkschool verder verstevigd en uitgebouwd wordt. In 2018 is een goede
basis gelegd, die in 2019 zal worden geborgd.

Verenigingszaken

Bestuur
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in
Ermelo was Roel Ridders, secretaris en ledenadministrateur, aftredend en herkiesbaar. Tijdens de
vergadering is Roel unaniem herkozen.
Het dagelijks bestuur van PDM bestond in 2018 uit
de volgende leden:
• Lieke Sievers voorzitter
• Koos Ursem vicevoorzitter
• Roel Klooster penningmeester
• Roel Ridders secretaris/ ledenadministratie
• 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 Klaas Redder
Het bestuur van PDM heeft in 2018 zes maal
vergaderd. Op 18 april 2018 werd in Ermelo de
Algemene Ledenvergadering gehouden. In 2018
was er één bijeenkomst van het Propagandafonds.
Roel Ridders, secretaris en ledenadministrateur, was aftredend en
herkiesbaar

Ledenadministratie
De ledenadministratie en het
opmaken van de jaarrekening zijn
ook dit jaar weer verzorgd door
ADCAM Administraties uit Wierden.
De samenwerking met de medewerkers van dit kantoor was ook in
2018 weer voortreffelijk.
De vereniging had op 31 december
2018 1080 leden. Gedurende het
jaar hebben 79 leden hun lidmaatschap opgezegd. We hebben in
2018 23 nieuwe leden mogen
verwelkomen.
Door de afgevaardigden is tijdens
de ALV besloten de contributie voor
de vereniging PDM in 2018 niet te
verhogen.
Overleden PDM-leden
Voor zover bij ons bekend gemaakt,
zijn in het verenigingsjaar 2018 de
hieronder genoemde leden van
PDM overleden:
C.H.A. Heckert
H.J. Elfring
G. Dejeveij
B. Zagers
H.J. Paardekooper, weduwe van H.
Hommerson
J.M.H. Peters
J. van Dijk
J.G. Bieze
P.J. Vrijenhoek
Dhr. Siebers
P. Adams
E. Nederlof-Kaptijn
P. Honig

Jubileum honderdjarig bestaan
vereniging PDM
In de loop van het jaar zijn alle
benodigde stappen gezet en onderzoeken gedaan om te komen tot de
aanvraag van het predicaat “Koninklijk”. Willem van Dijk heeft zijn
werkzaamheden voor de aanvraag
van het predicaat Koninklijk voor
onze vereniging in 2018 afgerond.
De daarvoor benodigde formulieren
en motivaties zijn ingeleverd bij de
burgemeester van Utrecht.
In de tweede helft van 2018 heeft
PDM het initiatief genomen om
ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan de mogelijkheden te
verkennen voor het doen van een
wetenschappelijk onderzoek door
de Universiteit Leiden, in samenwerking met de Politieacademie,
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Willem van Dijk heeft zijn werkzaamheden voor
de aanvraag van het predicaat Koninklijk voor
onze vereniging in 2018 afgerond

naar “100 jaar handhaving op het
gebied van natuur, dier en milieu”.
Dit heeft geleid tot het opstellen
van een vacature voor een “ afstudeerder” bij de genoemde universiteit, en in 2019 zal over dit initiatief
nader worden bericht.

Redactie verenigingsblad
“Handhaving Dier en Milieu”,
website en sociale media

Onze leden hebben ook in 2018
weer 4 nummers van Dier & Milieu
ontvangen.
Vooral ons blad wordt door de leden
hoog gewaardeerd, wat ook duidelijk te merken is aan de reacties en
complimenten die regelmatig bij de
redactie binnenkomen.
De vaste items zoals de bespreking
van de Wet natuurbescherming
(H. Madern), Jurisprudentie (N.
Evertsen), LID (J. Smit), Omgevingswet (A. Tubbing), Uit de praktijk
(met regelmatige inzending van P.
Welvaarts) en Speurder zorgen voor
veel leesplezier.
De besprekingen van diverse
natuurgebieden (W. Kroon) vormen
een mooie afwisseling tussen iets
“zwaardere kost” en gemakkelijk
weg te lezen artikelen.
In nummer 4 zijn we begonnen
met een nieuw vast item, “Vandaag
zag ik”. In deze rubriek willen we
de lezer de mogelijkheid geven om
een bijzondere ontmoeting of opvallende situatie met andere lezers te
delen. Dick Nijhof heeft de aftrap
gedaan in nummer 4.
Wij hopen dat veel lezers/leden
zullen volgen.

De samenstelling van de redactie is ongewijzigd
en bestaat uit vier personen: Dick Nijhof, Noor
Evertsen, Wil Kroon en hoofd- en eindredacteur
Koos Kasemir.
Verder waren in 2018 de volgende personen als
redactionele medewerkers actief:
H. Madern, P. Brandhorst en J. Smit.
De redactie heeft zes keer vergaderd. In december
is de eindejaar bijeenkomst van de redactie en
redactionele medewerkers georganiseerd. Daarbij
is 2018 geëvalueerd en zijn de plannen voor ons
jubileumjaar 2019 toegelicht en besproken.
Redactieleden hebben ook verschillende evenementen bezocht en een artikel geschreven over
dat evenement. U heeft daar ongetwijfeld in één
van de nummer van 2018 wel iets over gelezen.
Webredactie Vereniging Politie Dieren- en
Milieubescherming
Ook in 2018 bestond de webredactie uit drie
personen: Koos Kasemir, Martin Kasemir, (website,
social media en app) en Joost Halm (extern-technische ondersteuning).
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.
Het blijft voor de redactie moeilijk om de juiste
keuze te maken voor relevant verenigingsnieuws.
Het ongebreideld doorlinken van berichten en
allerlei soorten nieuws lijkt ons ook niet de juiste
manier om de leden te voorzien van informatie.
Daarnaast zijn wij niet dagelijks onderweg en
hebben we dus geen actueel nieuws te melden.
Wij hebben wel afgesproken dat we de site gaan
aanpassen om de toegankelijkheid van informatie,
gerelateerd naar vaste items in Dier & Milieu,
mogelijk te maken. Deze aanpassing zal begin
2019 worden doorgevoerd.
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Onze leden hebben ook in 2018 weer 4 nummers
van Dier & Milieu ontvangen

Jaaroverzicht activiteiten PDM
Academie 2018
Na de ALV van 2018 hebben we de
activiteiten van de PDM Academie
weer voortgezet.
We zijn verder gegaan met de
uitgangspunten die in 2017 waren
afgesproken. De cursus met betrekking tot de nieuwe Wet natuurbescherming heeft niet meer plaatsgevonden, maar de cursus “Vervolging
wilde fauna” is nog wel gegeven.
Daarnaast is er een pilotles geweest
bij de Regionale Opleidings Centra
(ROC’s) daar er in het lesprogramma
van de ROC’s BOA-opleiding een
module groen is opgenomen waar
wij als PDM Academie een rol in
Wij hebben wel afgesproken dat we de site
gaan aanpassen om de toegankelijkheid van
informatie, gerelateerd naar vaste items in Dier
& Milieu, mogelijk te maken
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kunnen vervullen. In dat lesprogramma van die BOA-opleiding is
inmiddels vastgelegd dat er een deel
praktijk groen in moet komen.
De terugkoppeling vanuit de ROC’s
was dat de gegeven pilotles uitstekend past in hun visie over het
onderdeel groen en dat zij bijzonder
tevreden waren over de pilotles.
Hieronder een kort overzicht van de
cursussen die na de ALV van 2018
zijn gegeven:
Op 16 juni en 6 juli 2018 een Cursus
“wilde fauna vervolging” voor de
Gelderse Natuur- en Milieufederatie.
Op 27 september 2018 hebben we
als PDM Academie meegewerkt aan
een pilotles “wilde fauna vervolging”
aan de ROC’s te Amersfoort.
Op 12 oktober hebben we als PDM
Academie meegewerkt aan een
praktijkochtend milieudelicten in het
veld, georganiseerd door de provincie
Gelderland in samenwerking met de
Nationale politie.
Wellicht zal er later in 2019 nog een
bijspijkerdag of ochtend worden
georganiseerd over de Wet natuurbescherming.
Op 18 januari 2019 is er een stap
gezet om met de docenten van
de PDM Academie een plan op te
stellen over hoe de toekomst van de
PDM Academie vorm gegeven kan
worden. De opzet van het plan is om
dit op de ALV van 17 april goed te
laten keuren door diezelfde ALV.
Er blijft nog steeds aandacht nodig
om een aantal zaken praktisch op te
lossen, maar dat gaan we in 2019
verder professionaliseren. Het eerste
document is daarvoor opgesteld.
Tekst: Secretariaat PDM
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