Algemene Ledenvergadering 2013
Uitnodiging:

De ereleden, leden van verdienste en leden van de vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming
worden hierbij uitgenodigd deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering, welke plaats zal vinden op
woensdag 10 april 2013. De vergadering wordt gehouden in de Infoschuur van de Stichting Goois Natuurreservaat, Naarderweg 103A (N524) in Hilversum.
De vergadering begint om 10.30 uur. De koffie staat vanaf 10.00 uur klaar. Na afloop van de vergadering is er
gelegenheid de lunch te gebruiken.

Scan in voor de route
naar de ALV.

Agenda:

Toelichting op de agenda

1.
2.
3.
4.

Ad 2. De notulen worden op aanvraag toegezonden
en zijn voorts ter vergadering beschikbaar.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Een vertrouwde plek en vaak
uitstekend weer.

13.
14.
15.

Opening en mededelingen voorzitter
Notulen ALV 2012
Jaarverslag secretaris 2012
Bestuursmededelingen en beleid van het
bestuur
Toekomst van de vereniging
Financieel jaarverslag van de penningmeester
Vaststelling begroting 2013
Vaststelling contributie
Verslag verificatiecommissie 2012
Benoeming verificatiecommissie 2013
Verkiezing bestuursleden
Verslag van de werkgroepen en redactie D&M
over 2012
Rondvraag
Vaststelling datum en plaats ALV 2014
Sluiting.

Ad 5. Door de voorzitter zal een toelichting worden
gegeven over de volgen koers voor de toekomst. Dit agendapunt is van groot belang
voor de leden, dus uw aanwezigheid wordt
op hoge prijs gesteld. Als leden moeten we
samen de koers uitzetten naar een beloftevolle
toekomst van de vereniging.
Ad 8. Voorgesteld wordt de contributie per 1 – 1
- 2014 aan te passen. Er zal tenminste een
bedrag van €. 30,00 nodig zijn om de kosten
voor de uitgifte van het blad en andere verenigingskosten te dekken. Op de vergadering
zal hierover een toelichting worden gegeven
door de penningmeester.
Ad 11. Aftredend zijn de bestuursleden Hübben, Van
Didderen en Van Zandvliet. Deze drie leden
hebben in verband met hun drukke werkzaamheden moeten besluiten hun bestuurslidmaatschap vroegtijdig te beëindigen. Regulier
aftredend zijn mevr. Aberson en mevr. Lieske.
Zij zijn beide bereid een nieuwe periode deel
uit te maken van het bestuur.
Kandidaten en tegenkandidaten voor bovenstaande bestuursfuncties kunnen worden
gemeld bij de secretaris (gaarne z.s.m. en
vergezeld van een c.v.); dan wel voor aanvang
van de vergadering.
Ad 12. Deze verslagen zijn ter vergadering beschikbaar en zullen mondeling worden toegelicht.

Voor een uitstekende lunch
is weer gezorgd.

Naar verwachting zal de vergadering tot 12.30 uur duren,
waarna, zoals u ook boven al kon lezen een gezamenlijke
lunch wordt aangeboden en er nog wat nagepraat kan
worden over het wel en wee van onze vereniging.
K. Procee, secretaris
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VERENIGING POLITIE- DIEREN EN
MILIEUBESCHERMING
Jaarverslag 2012
1. ALGEMEEN
In het afgelopen jaar 2012 werd zeer veel aandacht
besteed aan de toekomst van de vereniging.
In de ALV van 2012 werden door de aanwezigen
met instemming de plannen voor de toekomst
aangehoord. In het afgelopen jaar werden diverse
projecten opgestart.
Hoewel in de vergadering met enthousiasme werd
gereageerd bleek in het afgelopen jaar ook dat een
vereniging sterk afhankelijk is van hard werkende
vrijwilligers. Een aantal bestuursleden moest helaas
door drukke werkzaamheden afhaken.
Het bestuur is dan ook op zoek naar leden in de
vereniging die bereid zijn mee te doen aan een
aantal projecten. Geen langdurige belasting, maar
kort en krachtig even de schouders zetten onder een
bepaald project.
De concrete projecten en doelstellingen, waaraan in
de jaren 2012 werd en 2013 zal worden gewerkt zijn:
t 3FEBDUJF)BOEIBWJOH%JFSFO.JMJFV
t 8FCSFEBDUJF
t ,FOOJTQMBUGPSN3FHFMHFWJOH)BOEIBWJOHTJOGPSmatie
t 1311MBUGPSNSFMBUJFCFIFFSFOWSJKXJMMJHFSTCFMFJE
t "QQ HFTVCTJEJFFSEFQJMPUJO
t ,FOOJTTFOQMBUGPSN
Bovenstaande projecten en doelstellingen zullen in
2013 verder worden uitgewerkt, met als uiteindelijk
doel een verdere ontwikkeling van de vereniging tot
een organisatie voor het optimaal ondersteunen van
de handhaver op het gebied van dier en milieu.

2. BESTUUR
Het bestuur heeft de volgende samenstelling:
L.J. Sievers
voorzitter
K. Procee
secretaris
R. Klooster
penningmeester
K. Kasemir
lid
V.M. Aberson en J. Didderen
prp
C.M. van Zandvliet en G. Hübben contactpersonen
A. Les en K. Ursem
prp/relatiebeheer
A. Lieske
secretariaat
3. ADMINISTRATIE
In 2012 was de financiële- en ledenadministratie
weer in handen van het administratiekantoor
ADCAM te Wierden. De samenwerking met dit kantoor was ook in het afgelopen jaar voortreffelijk.
4. REDACTIE
De redactie van ons blad bestond ook in 2012 uit:
Hoofd- en Eindredactie
Koos Kasemir
Redactieleden
N. Evertsen, Dick Nijhof
en Ronald Hoen
Naast bovengenoemde redactieleden waren weer
een aantal redactiemedewerkers actief te weten de
heren: J.H. Madern, H. Klunder, M. Pol, G. Terpstra en
P. Brandhorst.
Van hun hand treft u regelmatig een artikel in ons
blad aan, maar zij zijn vooral actief in het benaderen
van “veldwerkers” voor het leveren van bijdragen
aan ons tijdschrift.
Mede dankzij bovenstaande medewerkers gaf de
redactie in 2012, zoals gebruikelijk, weer zes nummers van ons blad uit. Nummer 4 en 6 van Dier en
Milieu waren themanummers over de Dierenpolitie
en RUD’s. De redactie heeft ook in 2012 een groot
aantal mensen opnieuw weten te bewegen om
vanuit hun specifieke deskundigheid aan de nummers mee te werken en artikelen te schrijven. Het
is bijzonder dat een blad van een prima kwaliteit
kan worden samengesteld door een aantal vrijwilligers, die slechts tegen een zeer geringe vergoeding
steeds weer bereid zijn een bijdrage te leveren.
Concerndrukkerij in Almelo drukte ook in 2012 ons
blad. Aanspreekpunt bij de drukkerij is directeur
B. Tesink en de samenwerking met hem was weer
bijzonder plezierig.

De werkgroep regelgeving
houdt in de huidige vorm op
te bestaan.
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Sinds 1 januari kunt u ons
ook vinden op Facebook.

5. WERKGROEPEN
Binnen de vereniging bestaan de volgende werkgroepen.
t XFSLHSPFQ3FHFMHFWJOH
t XFSLHSPFQ131
t XFSLHSPFQ$POUBDUQFSTPOFO
In het jaar 2012 werd door de Werkgroep Regelgeving het gebruikelijke werk verricht op het gebied
van wet- en regelgeving.
De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
H. Papeveld
voorzitter
D. Verkade
secretaris
Leden: H. Dannenberg, G. van Hout, A. van Wijnen,
G.W.H. Hobbelink, G. Fränkel, H.J.W.P. Rombout, A.
Groot Roessink, N. Evertsen en R. v.d. Wetering.
Een aantal leden van de werkgroep heeft te
kennen gegeven in 2013 te willen
stoppen met het werk in de werkgroep.
In 2013 zal de werkgroep worden
omgevormd tot Kennisplatform
Regelgeving en handhavinginformatie.
Dit platform zal een andere werkwijze
opzetten, waarmee sneller en adequater
kan worden gereageerd op behoeften uit
het veld.
De werkgroep PRP bestaat uit:
V. Aberson, J. Didderen, G. Hübben en
C. Van Zandvliet.
De werkgroep heeft in 2012 meegewerkt
an de opbouw van de nieuwe structuur
binnen de vereniging en zal in 2013 opgaan
in PRP/platform Relatiebeheer en Vrijwilligersbeleid.
Website
In het jaar 2012 werd de website aangepast en in

Het zal van een volgende
groep enthousiaste
vrijwilligers afhangen of we
onze doelstellingen kunnen
halen, daarom: Meld u aan
als vrijwilliger voor een
bepaald project.
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stand gehouden door vooral de eindredacteur van
ons blad, Koos Kasemir. Ook de social media Facebook en Twitter kregen de nodige aandacht en we
kennen al vele volgers op Twitter
Halm ICT diensten verzorgde opnieuw in het voorbije jaar het technisch deel van het websitebeheer.

Nieuws van de stichtingen
Van de Venfonds
In het verslagjaar gaf de stichting Van de Venfonds
een bijdrage voor een aantal projecten ter bescherming van dieren tot een bedrag van €. 3.000,00
Adolphina Swijterstichting
Dit jaar werd uit de Adolphina Swijter Stichting
een bijdrage geleverd aan diverse instellingen ten
bedrage van €. 6.460,00
Tenslotte
Het jaar 2012 was een bewogen verenigingsjaar.
Veel werd in beweging gezet om de vereniging
“klaar te stomen” voor een florissante toekomst. Het
jaar 2013 zal hopelijk het jaar van “oogsten” worden.
Dankbaar zijn we dat we met een groot aantal vrijwilligers de koers voor de toekomst hebben kunnen
uitzetten. Het zal van een volgende groep enthousiaste vrijwilligers afhangen of we onze doelstellingen
kunnen halen.
Daarom is het van belang dat u, als u vindt dat we
als vereniging een waardevolle taak kunnen vervullen in handhavend Nederland, mee gaat doen.
Meld u aan als vrijwilliger voor een bepaald project.
We rekenen op uw inbreng als deskundige op een
bepaald gebied.
K. Procee, Secretaris

