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1. ALGEMEEN

Het project “voorbereiding op de toekomst” dat
in 2011 heeft plaatsgevonden is een verkenning
geweest naar de ontwikkelingen die gaande waren
binnen ons werkveld en hoe we hierin als vereniging
ons het beste konden positioneren. Deze verkenning heeft geleid tot het beleidsplan 2011-2015
waarin een route voor de vereniging is uitgezet naar
de toekomst toe. Rekening houdend met statutaire doelstellingen is gekozen voor de doelen: het
realiseren van een kennisplatform, dienen als een
adviesorgaan en lobbyactiviteiten ontwikkelen.
Met deze doelen in het achterhoofd vallen over het
afgelopen jaar 2013 de volgende positieve ontwikkelingen te melden:
t "5VCCJOHJTCFSFJEHFWPOEFOIFUCFPPHEF
kennisplatform op te starten. Het kennisplatform bestaat per 1 januari 2014 uit: H.Rombout,
J.Reijngoud, G.van Hout, N.Evertsen, D,Verkade,
G.Hobbelink en K.Redder. Er is in 2013 afscheid
genomen van R.van de Wetering. H.Rombout
heeft aangegeven medio 2014 te willen stoppen.
t .FEJPIFFGU1%.POEFSTUFVOJOHHFWSBBHE
bij Les is more, met als doel een grotere naamsLedenwerving blijft een
belangrijk aspect.
(foto: D. Nijhof)
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bekendheid te creëren onder potentiële leden,
politiemensen, grijze en groene BOA’s, beleidsmedewerkers, juristen en politici. Daarnaast moet
Les is more ervoor zorgen dat het netwerk onder
beslissers en beïnvloeders wordt vergroot.
t %FFFSTUFTUBQQFO[JKOIJFSWPPSHF[FU-FTJTNPSF
was betrokken bij de herstart van het Kennisplatform en de werkgroep Relatiebeheer. Binnen
de wereld van de BOA’s werd de zichtbaarheid
vergroot door de organisatie van twee workshops
over het eenvoudig ontnemen (Afpakken Milieu).
Deze workshops heeft Les is more georganiseerd
in samenwerking met jurist en milieuspecialist
George van der Zon. Tot slot ligt er een voorstel
voor ledendifferentiatie en een te organiseren
BOA-week in 2014. De voorbereidingen voor
deze week zijn in 2013 gestart.
t 0QIFUHFCJFEWBOEFMPCCZBDUJWJUFJUFOJTFS
door het bestuur samenwerking gezocht met
Beboa, Swvv en de Politieacademie. In 2014 zal
er samen met Beboa een BOA-congres georganiseerd worden, waarbij het verzoek is gedaan om
gebruik te mogen maken van de accommodatie
van de Politieacademie. Tevens is de werkgroep
relatiebeheer nieuw leven ingeblazen met dank
aan V.Aberson, M.Poolman en A.Les.
Bovenstaande projecten en doelstellingen zullen in
2014 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

In 2013 zijn J.Didderen en C.M. van Zandvliet afgetreden als bestuurslid.

de website actueel blijft qua nieuwsberichten. Ook
de social media Facebook en Twitter kregen weer de
nodige aandacht. Het bijhouden van social media
vergt tijd en structurele inzet. Het aantal volgers is
in 2013 opnieuw gestegen (Twitter 281 en Facebook 85 volgers). In 2013 is ook begonnen met de
opzet en bouw van de applicatie/site PDMinhetveld.
Deze site is vanaf iedere smartphone via internet te
bevragen en zal in 2014 worden gevuld met informatie voor de toezichthouders en handhavers in het
veld. Vanwege het feit dat de werkzaamheden voor
de webredactie toenemen is de redactie eind 2013
uitgebreid met een nieuw lid, de heer J. De Boer.
Halm ICT diensten verzorgde opnieuw in het voorbije jaar het technisch deel van het websitebeheer.

3. ADMINISTRATIE

NIEUWS VAN DE STICHTINGEN

Het bestuur heeft de volgende samenstelling
Dagelijks bestuur:
L.J. Sievers
voorzitter
A.I. Lieske
1e secretaris
K. Procee
2e secretaris
R. Klooster
penningmeester
K. Kasemir
lid
Algemeen bestuur:
V.M. Aberson
K.Ursem

lid algemeen bestuur
lid algemeen bestuur

In 2013 was de financiële- en ledenadministratie
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 in 2013 uit:
Hoofd- en Eindredactie
K. Kasemir
Redactieleden
N. Evertsen, W. Kroon
en D. Nijhof
Naast bovengenoemde redactieleden waren 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 2013, zoals
gebruikelijk, zes nummers van ons blad uit.
De redactie heeft ook in 2013 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. De kwaliteit
van de bijdragen neemt toe, we merken dat ook aan
de reacties die over het blad binnenkomen. De vaste
items blijven van grote waarde, daarnaast is in 2013
gestart met een serie over de Boa, genaamd "BOA
zijn is een vak". Concerndrukkerij in Almelo drukte
ook in 2013 ons blad. Aanspreekpunt bij de drukkerij
is directeur B. Tesink en de samenwerking met hem
was bijzonder plezierig.
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VAN DE VEN FONDS

In het verslagjaar gaf de stichting Van de Venfonds
een bijdrage voor een aantal projecten ter bescherming van dieren tot een bedrag van €. 1.000,00

ADOLPHINA SWIJTERSTICHTING

Dit jaar werd uit de Adolphina Swijter Stichting
een bijdrage geleverd aan diverse instellingen ten
bedrage van €. 12.000,00
Het Van de Ven fonds zal in 2014 overgaan in de
Adolphina Swijter Stichting.
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In 2013 gestart met een serie
over de Boa.

TENSLOTTE

Het jaar 2013 was een jaar met veel ontwikkelingen
en activiteiten, die een goede basis vormen om naar
de toekomst toe een gezonde aantrekkelijke vereniging te zijn en te blijven. Hierbij is dank verschuldigd
aan een groot aantal vrijwilligers voor hun bijdrage
hieraan. Vrijwilligers vormen de basis voor een goed
draaiende vereniging!
Aurora Lieske, secretaris.

Vrijwilligers vormen de basis
voor een goed draaiende
vereniging!

5. WEBREDACTIE en SOCIAL MEDIA

De webredactie bestond uit K. Kasemir, M. Kasemir
en J. De Boer. De redactie heeft ervoor gezorgd dat
Dier & Milieu 2014/1 7

