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1. Verslag van het bestuur
Het ledental van de afdeling Apeldoorn is afgelopen jaar met 14 gegroeid naar 152, een behoorlijke
vooruitgang derhalve. In 2017 hebben zich 25 nieuwe leden aangemeld en hebben 11 leden
opgezegd. Een belangrijke bron voor instroom nieuwe leden zijn de, samen met IVN georganiseerde,
vogel- en insectencursussen.
Ook zijn er in 2017 2 nieuwe bestuursleden (penningmeester en secretaris) ingestroomd. Daarnaast is
er ook een nieuwe ledenadministrateur, een rol die m.i.v. 2017 buiten het bestuur is geplaatst.
In ieder geval zijn we voor wat betreft samenstelling bestuur vernieuwd en goed op sterkte.
De kern van de activiteiten bij onze afdeling ligt vanouds bij de individuele werkgroepen voor planten,
insecten, paddenstoelen en vogels, en de in 2012 opgerichte multidisciplinaire Werkgroep Sprengen
en Beken.
Alle werkgroepen zijn betrokken bij inventarisaties en tellingen. Een nieuwe activiteit die in 2017 is
betreft de inventarisatie van de Wisselse Mossen door de Plantenwerkgroep. Dit in opdracht van het
Geldersch Landschap & Kasteelen.
Door omstandigheden hebben we in 2017 alleen in het najaar een ‘publiekslezing’ georganiseerd.
Deze najaarslezing door Prof. Dr. Frank Berendse met als onderwerp ‘De toekomst van de natuur in
Nederland’ trok ruim honderd bezoekers en was daarmee een groot succes.
Dit jaar was de Vlindercursus weer een succes. Deze wordt om het jaar afgewisseld met de
Libellencursus. De modulaire Vogelcursussen, waarmee in 2014 als proef werd gestart, zijn een groot
succes. Er zijn inmiddels vijf verschillende modules ontwikkeld. In 2017 werden de modules
Roofvogels, Weidevogels en Winterwatervogels gegeven. Alle cursussen werden samen met het IVN
georganiseerd.
Onze afdeling participeert actief in het platform ‘Natuurlijk Apeldoorn’, een structureel overlegorgaan
tussen een groot aantal natuur- en milieugroeperingen in Apeldoorn.
Voor wat betreft de (verdere) samenwerking met IVN afdeling Apeldoorn is de in 2016 ingestelde
‘denktank’ in 2017 omgevormd naar een ‘regiegroep’ met vertegenwoordigers van beide
verenigingen. Eind 2017 heeft ook de afdeling Epe-Heerde van de KNNV zich aangesloten bij deze
regiegroep.
Naast de reeds genoemde samenwerking m.b.t. het organiseren van cursussen is in 2017 een start
gemaakt met het samenstellen van een gezamenlijke (maandelijkse) nieuwsbrief.
In oktober 2017 heeft onze afdeling zich aangesloten bij de Gelderse Natuur en Milieufederatie.
Gesteund door een sterke achterban beschermt de GNMF de Gelderse natuur, helpt nieuwe natuur te
realiseren en onze leefomgeving gezond en duurzaam te maken. Het bestuur meent dat wij als
actieve en betrokken natuurorganisatie hieraan een bijdrage kunnen leveren.

Afdeling Apeldoorn, 30-01-2018

Samenstelling bestuur op 31-12-2017
functie:
naam:
Voorzitter
Jacob Ruijter
Secretaris
Patrick Meertens
Penningmeester *
Gerrian Tacoma
Activiteitencoördinator
Jan den Held
Lid
vacant

aftredend in:
2020
2022
2022
2019

herkiesbaar:
ja
ja
ja
ja

* Ledenadministratie is m.i.v. 2017 belegd bij Jan Noorlander (in bestuur vertegenwoordigd door de
Penningmeester)
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2. Verslag van de Ledenadministrateur
Het verloop van het aantal leden in het jaar 2017 is als volgt:

stand per 01-01-2017
+ nieuw lid of cursuslid
- cursuslid wordt gewoon lid
- lidmaatschap opgezegd

138
25

waarvan:
huisgenootlid
19
2

11

2

stand per 01-01-2018

152

19

KNNV afdeling Apeldoorn

aantal leden

Jan Noorlander
Ledenadministrateur
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jeugdlid
1
1

cursuslid
6
5
6
3

2

2
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3. Verslag van de Activiteitencommissie
In 2017 bestond de activiteitencommissie uit vier leden.
De samenwerking met de lezingenwerkgroep van het IVN is beperkt tot het afstemmen van
onderwerpen en data.
De werkzaamheden van de commissie bestonden uit het organiseren van de lezingen en de
voorbereiding van een algemene excursie voor de leden van de afdeling naar het Reestdal in de
zomer van 2017.
Dit jaar werden de lezingen gehouden in Het Kristal in Apeldoorn-Noord en in De Groene Hoven.
Het jaar begon met de Nieuwjaarswandeling onder leiding van Jan en Jannie Kerseboom; ditmaal was
dat de Bandijkroute naar de ruïne van Nijenbeek, op 8 januari 2017.
De geplande voorjaarslezing over de effecten van klimaatopwarming op ecosystemen kon helaas niet
doorgaan als gevolg van familie-omstandigheden van de spreker. De najaarslezing door Prof. Dr.
Frank Berendse met als onderwerp ‘De toekomst van de natuur in Nederland’ trok ruim honderd
bezoekers en was een groot succes.
Als kleine lezing organiseerden we twee avonden. In januari was
dat de avond ‘Leden voor Leden’, waarin de werkgroepen een
inkijk gaven in een aspect van hun werkzaamheden van het
afgelopen jaar. In november werd een soortgelijke avond
georganiseerd, maar nu ook toegankelijk voor het Apeldoornse
publiek en bestaande uit een meer diepgaande uitwerking van twee
onderwerpen, te weten de monitoring van insecten in het
natuurontwikkelingsgebied Beekbergerwoud en de monitoring van
gierzwaluwen in Apeldoorn. Deze avond trok ongeveer 50
bezoekers.
De algemene excursie naar het Reestdal, begin juni, leverde door
de combinatie van natuur en cultuurhistorie een boeiende dag op.
Er waren elf deelnemers.
Volgens planning regelen we in 2018 een Nieuwjaarswandeling
naar de Kroondomeinen, twee grote lezingen en twee kleine
lezingen. Ook organiseert de Activiteitencommissie een algemene
excursie voor alle KNNV-leden van de afdeling Apeldoorn naar de
Gelderse Vallei; deelname aan deze excursie staat ook open voor
IVN-leden.
Jan den Held,
Activiteitencommissie

Overzicht evenementen in 2017 georganiseerd door de activiteitencommissie:
Datum
Activiteit
zo 08-01
Nieuwjaarswandeling onder leiding van Jan en Jannie Kerseboom
wo 01-02
Algemene avond: Leden voor Leden
za 10-06
Algemene Excursie naar Reestdal
wo 25-10
wo 15-11

Algemene lezing door Frank Berendse (Wageningen Universiteit) over ‘De
toekomst van de natuur in Nederland’
Algemene avond: Leden voor Leden extra
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4. Verslag Promotiecommissie
De Promotiecommissie bestond in 2017 uit: Jan Kerseboom, Evelien Schermer, Frank de Vries en als
coördinator Jacob Ruijter (voorzitter bestuur).
Promotie voor lezingen
Een van de taken van de promotiecommissie is om ook buiten de eigen kring publiek te werven voor
de publiekslezingen die in principe twee maal per jaar worden gehouden.
Deze extra promotie betreft middelen als persberichten en specifieke uitnodigingen binnen het ‘groene
netwerk’
In 2016 zijn al geen fysieke posters meer gemaakt, maar nog wel een digitale versie voor CODA. In
2017 zijn we ook daarvan afgestapt. Door omstandigheden is in 2017 alleen een najaarslezing
georganiseerd.
De powerpoint-presentatie van onze afdeling is in 2017 geüpdatet en in beheer bij de
Promotiecommissie.
Bijzondere evenementen
In 2017 waren er geen bijzondere evenementen, waar wij als afdeling aan hebben deelgenomen.
Stands op markten
Ook het aantal markten waarop de KNNV zich afgelopen jaar heeft gepresenteerd beperkte zich tot
slechts één, te weten de Honingmarkt in Ugchelen.
Boekverkoop
De boekverkoop van onze ‘eigen’ KNNV-Uitgeverij heeft in 2017 ook weer de nodige bestellingen van
onze leden opgeleverd. Joke Tammen verzorgde de interne boekverkoop en –distributie.
Financieel resultaat
De verenigingskas is dankzij de verkoop van 2e hands boeken, op markten en intern, aangevuld met
€ 156,45
Jacob Ruijter
Promotiecommissie
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5. Verslag van de Insectenwerkgroep
Het ledental van de insectenwerkgroep steeg in 2017 van vijftien
naar achttien. De opkomst op de elf bijeenkomsten op dinsdagavond
fluctueerde tussen zes en dertien leden met een gemiddelde van
bijna elf aanwezige leden. Verder konden we ook nog enkele gasten
verwelkomen.
Op deze bijeenkomsten werden ook dit jaar weer door meerdere
leden presentaties verzorgd over diverse soortgroepen. Daarnaast
waren de vakantiefoto’s, van dichtbij of ver weg, uit diverse gebieden
in Europa zoals altijd weer inspirerend en leerzaam.
Roodstreephooibeestje - Spanje

Van mei tot en met juli werd slechts een viertal excursies gehouden.
In augustus bleek vaak het weer juist in de weekends niet echt mee te werken, terwijl dat voor het
waarnemen van insecten wel duidelijk de voorkeur verdient. Overigens bleef ook dit jaar de
gemiddelde deelname beperkt tot niet veel meer dan vier personen. Veel leden hebben kennelijk
andere drukke bezigheden in de weekends.
De nationale nachtvlindernacht viel dit jaar op
25 augustus en werd voor het eerst gehouden in
het park dat direct grenst aan de woning van
Jan en Jannie Kerseboom. Handig voor de
logistiek dus. Het weer werkte redelijk mee,
hoewel het wel vrij snel afkoelde. De opkomst
was met meer dan dertig personen, deels zeer
geïnteresseerde buurtgenoten, heel behoorlijk.
Ook de vlinders werkten aardig mee, waarbij
ook de ObsIdentify-app zijn bruikbaarheid kon
bewijzen. Een geslaagde avond dus.
Verder werden door een aantal leden ook het
afgelopen jaar weer diverse inventarisaties
uitgevoerd op verzoek van onder meer de
Vlinderstichting, de werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS, de Hoge Veluwe, Staatsbosbeheer,
Kroondomein Het Loo, Geldersch Landschap en Natuurmonumenten.
Het gaat daarbij om dag- en nachtvlinders, libellen, sprinkhanen en andere insecten, maar ook om
reptielen. Het aanleveren van gegevens aan de betreffende organisaties is het primaire doel van deze
inventarisaties, maar voor ons is de natuurbeleving hierbij zeker even belangrijk.

Sint-jansvlinder, excursie Korte Broek

Zakdrager, excursie Duurse Waarden

Bij dit aangename en nuttige werk is er uitdrukkelijk ruimte voor nog wat meer actieve leden, die al
doende hun kennis willen vermeerderen. Daarnaast zijn er zijn nog meer dan genoeg andere
interessante soortgroepen die vragen om nadere bestudering; unieke kansen dus voor wie zich wil
profileren als deskundige op een leuke en/of aparte soortgroep.
Koos Middelkamp, coördinator insectenwerkgroep.
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6. Verslag van de Paddenstoelenwerkgroep
2017: een jaar met twee gezichten. Van het ene uiterste in het andere. Er stonden 21 excursies op het
programma, waarvan er 6 niet doorgingen. Oorzaak: kou en droogte, vooral in het voorjaar. Zo verviel
de excursie in januari, toen een korte vorst- en sneeuwperiode roet in het eten gooide. Maar al met al
mogen we tevreden te zijn, met om precies te zijn 677 waarnemingen. Vertrouwde locaties die altijd
weer bezocht worden zijn het Kroondomein en Hoog Buurlo, met veel soorten op dood hout en met
als unicum een teervlekkenzwam (Ischnoderma resinosum) die op beuk voorkomt, de Leemputten van
Staverden en landgoederen zoals het Woudhuis en Leusveld. Nieuw was o.a. het gebied rondom de
sprengen in Apeldoorn Zuid, met een rijke lijst van 75 soorten. De Leemputten staan altijd garant voor
bijzonderheden, dus ook daar werd een excursie gehouden. Op de lijst prijkten o.a. de vondst van
koperrode spijkerzwam, melkboleet, roze spijkerzwam, diverse staalsteeltjes en 6 boletensoorten. Ook
Hoog Buurlo stond in de top drie, met 60 waarnemingen.
Even was het gunstig weer begin april, toen we
traditiegetrouw weer eens op pad gingen naar de
bekende locatie van de voorjaarskluifzwam. Normaliter
staan er dan enkele, vaak al aangedaan door
nachtvorst, maar in 2017 vonden we meer dan 40
exemplaren. Een week later was het gedaan, we
hebben ze amper uit zien groeien vanwege pittige
nachtvorsten. De Motketel in het Kroondomein is ook
een geliefde excursieplek, het terrein oogde weliswaar
medio mei na droogte erg armoedig qua vondsten,
maar trouw aan zijn standplaats is het beekmijtertje.
De begraafplaats Heidehof leverde als highlight de
Beekmijtertje
inktboleet op, naast de honderden cantharellen! Medio
augustus bleek perfect te zijn voor de groei van de
poederzwamgast. De regen zorgde begin augustus voor talrijke grofplaatrussula’s, die al snel gingen
rotten, ideaal voor de poederzwamgast. Een andere schimmel op een schimmel is de zwarte
truffelknotszwam die wij op het Ereveld van Loenen aantroffen.
Af en toe gaan de werkgroepleden ook en petite comité op pad en melden dan allerlei leuke vondsten
zoals massa’s rosse populierboleten en een groep baretaardster in De Maten, inktviszwam op
Bussloo en groepen violette gordijnzwam rond Hoog Buurlo. Fotogeniek is en blijft het blauwgroen
trechtertje, dat op allerlei locaties in natuurontwikkelingsgebieden opduikt.
Naast al het buitenwerk zijn wij ook 8x binnenshuis
aan de slag gegaan. Zo wordt telkens weer de
vondstenlijst doorgenomen, voordat deze definitief
doorgestuurd wordt naar de paddenstoelenkarteringscoördinator. Verder discussiëren we over
de nodige hoofdbrekens, wordt er heel wat
afgegoogled, bestuderen we soorten onder de
microscoop en is er ruimte om foto’s te bekijken. Er
is veel literatuur aanwezig om onze kennis verder
te vergroten. Voorwaar een hele opgave om
telkens weer een soort een naam te geven aan de
hand van de standaardlijst met meer 8000 soorten!
Traditiegetrouw worden de KNNV-leden op de
Blauwgroen trechtertje
hoogte gesteld over onze activiteiten met een
powerpointpresentatie op de leden-voor-leden
avond.
Tot slot: paddenstoelen staan volop in de belangstelling, halen regelmatig de pers, misschien is dat
wel de reden dat onze werkgroep op de valreep naar het nieuwe jaar 4 nieuwe leden kon
verwelkomen, zodat onze werkgroep eind december 2017 14 leden telde.
Namens de paddenstoelenwerkgroep,
Ruud Knol
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7. Verslag van de Plantenwerkgroep
De Plantenwerkgroep bestond aan het begin van het verslagjaar uit 19 personen en aan het eind van
het jaar uit 20. De activiteiten werden door 5 tot 12 mensen bezocht.
In het totaal hebben we dit jaar 20 gemeenschappelijke activiteiten gehad, bestaande uit
plantenexcursies (8), mossenexcursies (3), determinatie-avonden voor mossen (3) , determinatieavonden voor planten (3) en lezingen/intern overleg (3). De jaarlijks terugkomende avond
vakantieplanten, waarin ieder van de leden iets laat zien van de planten die hij of zij in de vakantie
heeft gezien en gefotografeerd, was weer een groot succes. Ook de andere lezingen werden door de
eigen leden ingevuld.
De excursies waren dit jaar heel bijzonder. We bezochten onder meer een Kievitsbloemengrasland bij
Hasselt, het Kennemerstrand bij IJmuiden, het Boelekeerlspad bij Hall, de Empese en Tondense
heide, de Millingerwaard, Voorstonden en het Zilvensche broek.

De Brommert
Wilde Kievitsbloem (Fritillaria meleagris)

We inventariseerden (dit jaar voor het laatst) een stuk van de oever van de Koningsbeek (op verzoek
van de Werkgroep Sprengen en Beken).
Daarnaast inventariseerde een aantal mensen twee kilometerhokken in het kader van
het Nieuwe Strepen van FLORON, en wel één langs de IJssel bij Epse en één bij Uddel.
Op verzoek van Natuurmonumenten inventariseerde een groepje mensen de omgeving van de
vennen in Klein Zwitserland.
Daarnaast deed een aantal leden onder leiding van Jan den Held onderzoek naar mossen en hogere
vaatplanten in het Wisselse Veen. Van het rapport is een samenvatting gepubliceerd in De Vier
Jaargetijden.
In 2009 zijn de planten in de Grift en op zijn oevers geïnventariseerd. In 2017 is dit gebied weer
bekeken. Van de veranderingen ten opzichte van 2009 verschijnt een artikel in De Vier Jaargetijden.
Een aantal leden heeft de landelijke FLORON-dag in Nijmegen bezocht.
De plannen voor 2018 behelzen: weer mossenexcursies en het bestuderen van mossen in de
winterperiode. In het winterseizoen staat ook de avond Vakantieplanten weer op het programma. Er
wordt aan gewerkt om in 2018 weer een plantencursus te geven. In verband met het tijdsbeslag dat dit
zal vragen staat het inventariseren van kilometerhokken voor FLORON niet op het programma. Wel
zal het onderzoek bij de Reeënberg en in het Wisselse veen voortgezet worden.
Verder staan er excursies naar bloemrijke gebieden op het programma.
Marchien van Looij
Coördinator Plantenwerkgroep
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8. Verslag van de Vogelwerkgroep
De Vogelwerkgroep bestaat 24 jaar. Ideeën voor het vieren van het zilveren jubileum in 2018 zijn
voorbereid.
Er zijn 9 nieuwe leden bijgekomen; 4 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. Daarmee komt het
aantal leden op 61.
Sinds 2014 is er een Coördinatieteam van 4 personen: Evelien Schermer, Ineke Klaver,
Paul Vermeulen en Rein van Putten. In samenwerking met de leden zorgt dit team voor de invulling
van het jaarprogramma.
De nieuwsbrief van de Vwg "de Schrieverik" is in 2017 10 maal verschenen. Hij wordt per e-mail
gestuurd aan werkgroepleden, de VWG Oost-Veluwe en belangstellenden.
Er zijn 9 werkgroepavonden geweest, die door gemiddeld 24 leden zijn bezocht.
Er konden 9 excursies worden gehouden met een gemiddelde deelname van 12 leden.
Excursie-bestemmingen waren: de dijk van Zutphen naar Voorst, Zwarte Water (Jutjesriet-Holter
buitenlanden), de Noordwaard (de Biesbosch), Radio Kootwijk (avondwandeling), Yperenplas
(avondwandeling), Oostvaardersplassen, Lauwersmeer, Zuidpier IJmuiden en Veluwse Randmeren.
De excursies worden georganiseerd / gecoördineerd door verschillende werkgroepleden.
Omdat een excursie meerdere keren door slechte weersvoorspelling niet door kon gaan, wordt die
sinds het najaar zo mogelijk op een andere dag ingehaald.
Het jaarlijkse vogelweekend was dit jaar op Texel, met 20 deelnemers.
De maandelijkse wandeling, afwisselend op Hoog Buurlo en het landgoed De Poll, is 9 x gelopen
door gemiddeld 7 personen. Deze wandelingen worden al enige jaren gecoördineerd door
Joop Gerretse en Martijn Deinum.
We nemen deel aan 11 telprojecten (voor Sovon en
Vogelbescherming Nederland):
- PTT (PuntTransectTelling) (2 routes)
- Euro BirdWatch (telpunt bij ruïne Nijenbeek)
- BMP-A (BroedvogelMonitoringProject) Kootwijkerzand
- BMP-B Koningsbeek (op verzoek Werkgroep Sprengen en
Beken)
- BSPnb (BijzondereSoortenProject niet-broedvogels)
- Nachtzwaluwen Kootwijkerzand
- Steenuilen Voorsterklei
- MUS-project (MeetnetUrbaneSoorten) (8 postcodes)
- MAS-project (MeetnetAgrarischeSoorten)
- Nacht van de Rallen (voor het 2e jaar geen resultaat bij
Brummen)
- Gierzwaluw(nesten) (project van de Gemeente Apeldoorn).
De coördinatie van de Weidevogelbescherming wordt al een
aantal jaren verzorgd door Harry Nijhof.
Verschillende KNNV-leden en niet-leden werken eraan mee.

Kemphaan
foto: Evelien Schermer

Samen met IVN wordt al enige jaren gewerkt aan een modulair
opgezette vogelcursus.
De modules bestaan elk uit één avond en één excursie en zijn los van elkaar te volgen. In 2017 zijn
de volgende modules gegeven: Roofvogels (2 x), Weidevogels en Winterwatervogels.
In 2017 is tevens gestart met de voorbereiding van een volgende module ‘Riet en moerasvogels’, die
gepland is voor 2018.
Een uitgebreid jaarverslag van de
Vogelwerkgroep is op te vragen bij
Ineke Klaver.
Ineke Klaver
Vossemeer
foto: Evelien Schermer

Jaarverslag 2017 KNNV Apeldoorn

11
9. Verslag van de werkgroep Sprengen en Beken
In 2017 bestaat de Werkgroep Sprengen & Beken zes jaar. Het aantal leden is in 2017 stabiel
gebleven op 21. De werkgroep komt eenmaal per kwartaal bijeen in de vergaderruimte in de Groene
Hoven. Op deze avonden is er een terugkerend huishoudelijk gedeelte en in de regel een presentatie
of lezing door een spreker. Dit kan zowel een lid van de werkgroep of een externe spreker zijn. In
2017 zijn boeiende voordrachten gehouden door Frank Spikmans van RAVON over het Soorten
Management Plan Beekprik, Toon van Kessel van Vitens over de waterwinning in en rond Apeldoorn,
Ruud Lorwa over de Wenumse Watermolen en Nel Appelmelk over Natuurfotografie.
De werkgroepactiviteiten worden voorbereid door een stuurgroep, die tot mei 2017 bestond uit Jan
Folbert, André Hartgers, Theo Kuipers, Ruud Lorwa, Peter Krommenhoek en Hans van Eekelen.
Vanaf mei 2017 heeft Jan Folbert de coördinerende taken overgedragen aan Hans van Eekelen en is
hij gestopt met de stuurgroepactiviteiten. Door een verhuizing naar Ede is het voor André Hartgers
lastiger geworden om bij alle overleggen en activiteiten aanwezig te zijn. Omdat André veel
specialistische kennis bezit, over o.a. de macro-fauna, is hem gevraagd om in ieder geval als adviseur
verbonden te blijven aan de stuurgroep. Iets wat hij met plezier heeft aanvaard.
Met de maandelijkse excursies werden onder leiding van een lid van de werkgroep bezoeken
gebracht aan de Oliemolen in Eerbeek, Koningsbeek (2x), St. Jansbeek in Arnhem, Eendrachtspreng,
Voorsterbeek, Zwaanspreng, Eerbeekse Beek, Noord Renkums beekdal en de Driehuizersprengen.
Het gemiddelde aantal deelnemers daarbij was 9 en varieerde tussen 3 en 14.
De werkgroep voltooide in 2016 haar eerste lustrum en in het voorjaar van 2017 is daar een feestelijke
activiteit voor georganiseerd door Jan Folbert en Hans van Eekelen. Op 18 mei vertrokken 10 leden
en 4 partners voor een tweedaagse excursie naar het Belgische en Nederlandse deel van het
Geuldal. De eerste middag bezochten we onder leiding van Olaf Op den Kamp, een Limburgse, lokaal
goed bekende en zeer kundige natuurgids, een verlaten zinkmijn bij Kelmis en maakten we een
wandeling door het naastliggende Hohntal. Op de tweede dag gingen we eerst naar een verlaten
zinkmijn bij Plombières en vervolgens naar het Nederlandse Geuldal tussen Epen en de grens.
Specifieke zinkflora die we, soms in forse hoeveelheden, hebben waargenomen waren o.a. het
Zinkviooltje, -boerenkers, -blaassilene, maar ook Eenbes, Engels gras, Vleugeltjesbloem,
Schubwortel, Judaspenning, Verspreidbladig Goudveil en Daslook. Vliegend zagen we o.a. de Grote
Gele Kwikstaart en de Waterspreeuw. De eerste dag waren er buien. Op de tweede dag begon het
steeds harder te regenen waardoor we ons bezoek aan het Nederlandse deel voortijdig hebben
afgebroken en de meesten naar huis keerden. Een 4-tal heeft later in de middag toen het bijna droog
was nog een geslaagd bezoek gebracht aan de orchideeëntuin in het Gerendal.
Daarnaast bestonden de werkgroepactiviteiten ook in 2017 weer uit gebruikelijke paaitellingen van de
Beekprik en in het najaar hebben we op een aantal locaties larventellingen uitgevoerd. Daarbij
maakten we gebruik van de door RAVON ontwikkelde methode. Vermeldenswaardig is dat er voor het
eerst in de Winkewijert prikken zijn waargenomen, een teken dat de vispassages goed functioneren.
In het kader van macrofauna-activiteiten
werd een aantal malen de Koningsbeek en
eenmaal een locatie in Zuidbroek bezocht.
Als gebruikelijk rapporteerden we onze
prikken-monitoring o.a. aan RAVON en de
macrofauna-bevindingen aan gemeente en
Waterschap. Daarnaast rapporteren we ook
over de tellingen van de andere KNNVwerkgroepen; deze worden uitgevoerd in het
kader van het langjarige project
Koningsbeek (met name planten en vogels)
dat in 2018 eindigt.
In overleg met het Waterschap houden we
ons als werkgroep verder bezig met exotenWaterjufferlarve foto: Hans van Eekelen
bestrijding, waarbij met name de grote
waternavel centraal staat. In 2017 is de
Papegaaibeek daarvan vrij verklaard waarvoor het waterschap de betrokken vrijwilligers heeft
bedankt.
Het beoogde boekje over de Grift en daarop uitkomende beken in Apeldoorn is vrijwel afgerond en
komt, afhankelijk van de fondsenwerving, hopelijk beschikbaar in de loop van 2018. Met de kaarten
van het boekje is het goed mogelijk de Veluwse Bekenatlas van de Bekenstichting te actualiseren.
Een drietal leden heeft actief bijgedragen aan de in 2017 verschenen uitgave van de Bekenstichting
over de Wenumse Watermolen.
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10. Financieel jaaroverzicht 2017
Balans per 31 december
Activa (bezittingen)
Betaalrekening ING Bank
Betaalrekening Triodos Bank
Spaarrekening ASN Bank

2016
464,28
0,00
9.047,05

Nog te ontvangen IVN
(vogelcursus)
Voorraden:
Voorraad grote boeken
Voorraad kleine boeken
Voorraad KNNV-tasjes
Jubileumboeken (100 jaar)
Voorraad zoekkaarten

Totalen

2017 Passiva (schulden)
249,73 Vooruit ontvangen
contributies
2.553,21 Nog te betalen huur
7.894,03 Nog te betalen bankkosten

2016
1.927,00

2017
2.662,00

410,30
34,93

194,00
42,90

1.224,03
36,42
572,30
220,65
0,00
90,00

1.317,03
36,42
572,30
447,28
150,00
90,00

87,75

117,94
131,98
48,00
189,00
123,50

100,77
238,09
46,00
90,00
97,00

Reserveringen:
Saldo Iwg
Saldo Pawg
Saldo Plwg
Saldo Vwg
Saldo Wg S&B
Reservering 'Flora Eggelte'

Eigen vermogen
10.121,75 11.356,58 Totalen

jaar van
aanschaf

Materiële middelen
Telescoop
Fleece-jacks met KNNV-opdruk, 5 stuks
Shirts met KNNV-opdruk, 3 stuks
Petten met KNNV-opdruk, (7) 6 stuks
Binoculairs, 3 stuks
Beamer (Hitachi)
Apple i-pods, 2 stuks (Groen en Doen-voucher)
Eden verrekijker (gekregen van KATO)
Eden verrekijkers, 2 stuks (Groen en Doen-voucher)
KNNV Rolbanner
Pointer voor beamer
Beamer (Acer P1387W )

1999
2011
2011
2011
2012
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2016
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5.606,12 5.844,66
10.121,75 11.356,58

aanschafbedrag
2015
2016
811,36
811,36
110,00
110,00
60,00
60,00
42,00
36,00
675,00
675,00
541,99
0,00
598,00
598,00
0,00
0,00
474,30
474,30
90,00
90,00
47,88
47,88
619,00
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Jaarrekening 2017
Onderwerp/post
Algemeen leden
Contributies leden 2017
Donaties
Afdracht KNNV landelijk

realisatie 2017

begroting 2017

In

In

Uit

4.212,00
80,51

Uit

4.100
2.753,50

2.600

Organisatie
Bestuurskosten

30

Lidmaatschap GNMF
Bankkosten ING en TRIODOS
Rente kapitaalrekening (ASN)
De Vier Jaargetijden (printkosten)

25,00
140,40
46,98

0
140
45

62,93

100

25,00
28,50
691,76

25

Promotie
Kosten (kraamhuur, folders, folderhouder)
Zoekkaarten, etc.
Boeken

64,50
843,85

Verkoop 2e hands boeken

156,45

150

186,00

150

100
800

600

Activiteiten werkgroepen
Insectenwerkgroep
- cursus
- kosten (budget)

80

Paddenstoelenwerkgroep
- kosten (budget)

65

Plantenwerkgroep
- kosten (budget)
Vogelwerkgroep
- cursussen

90
453,25

- kosten (budget)
Werkgroep Sprengen en Beken
- donatie
- kosten (budget)
Activiteitencommissie
- lezingen: kosten
inkomsten
- algemene excursie

174,99

185

150,00
86,74

95

459,26

565

178,35

50
82,50

Huisvesting wg, AC en bestuur
Totaal

400

1.094,59
6.371,89

Saldo

5.625,17
746,72

Het niet-verbruikte deel van het budget wordt niet bij het saldo opgeteld.
De opbrengsten van de cursussen komen voor 50% t.g.v. de werkgroep.
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5.795

5.725
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Specificaties
Activiteitencommissie:
Leden-voor-Leden (01-02), Lezing (25-10) en Algemene excursie (10-06)
Huur de Groene Hoven / Het Kristal, kosten sprekers + catering
bijdrage bezoekers + consumpties
Algemene excursie Reestdal

-459,26
178,35
-82,50

Saldo

-363,41

Huisvestingskosten werkgroepen + AC + bestuur ('t Hoefijzer, De Groene Hoven)
Iwg
Pawg
Plwg

281,00
163,00
210,00

Vwg
Weidevogelbescherming
WgS&B

269,48
24,50
102,61

Activiteitencommissie

0,00

totaal huisvestingskosten werkgroepen en commissies
ALV en BCC (de Groene Hoven)
Totaal huisvestingskosten

1.050,59
44,00
1.094,59
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11. Begroting 2018
begroting 2017
In
Uit

Onderwerp/post
Algemeen leden
Contributies
Donaties
Afdracht KNNV landelijk

4.100

realisatie 2017
In
Uit
4.212,00
80,51

begroting 2018
In
Uit
4.500

2.600

2.753,50

2.900

30

0,00
25,00
140,40

30
50
140

Organisatie
Bestuurskosten
Lidmaatschap GNMF
Bankkosten ING en Triodos
Rente kapitaalrekening (ASN)
De Vier Jaargetijden (printkosten)

140
45

46,98

15

100

62,93

70

25

25,00
28,50
691,76

25

Promotie
Kosten (kraam)
Zoekkaarten, etc.
Boeken
Verkoop 2e hands boeken

100
800
150

600

64,50
843,85
156,45

50
800
150

600

Activiteiten werkgroepen
Cursussen + donatie
Kosten (budget)
Weidevogels
Boek 'De Grift'

550

789,25
515

600
261,73
150
5.000

515
150
5.000

Activiteitencommissie
Lezingen: kosten
inkomsten
Algemene excursie

565
50

459,26
178,35
82,50

Huisvesting wg, AC en bestuur

1.150

Totaal

5.795

Saldo

5.725

1.094,59
6.372

70

5.625
746,72

(€ 40 + % werkgroepleden x € 315)

Budget werkgroepen 2018
aantal leden

%

vast bedrag

budget

budget afgerond

Iwg

18

14

40

83

80

Pawg

12

9

40

69

70

Plwg

20

15

40

88

90

Vwg

61

46

40

186

185

Wg S&B

21

16

40

90

90

132

100

200

515

515

Totaal

850
150
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1.150
11.415

11.480
-65

