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1. Verslag van het bestuur
Afdelingsbestuur
De kern van de activiteiten bij onze afdeling ligt vanouds bij de verschillende werkgroepen voor
Planten, Insecten, Paddenstoelen, Vogels en Sprengen & Beken (multidisciplinair).
Alle werkgroepen zijn betrokken bij inventarisaties en tellingen voor terreinbeherende organisaties
en/of particuliere gegevensbeherende organisaties.
In 2018 hebben we weer een tweetal succesvolle “publiekslezingen” georganiseerd. De
voorjaarslezing met als thema “Dood doet leven” werd verzorgd door Bart Beekers van ARK
Natuurontwikkeling. De najaarslezing had als titel “Tussen Veluwe en IJssel” en werd gegeven door
ons eigen afdelingslid Ruud Knol.

Onze vogelwerkgroep bestond in 2018 25 jaar en heeft in het kader daarvan een verkiezing
van de Vogel van Apeldoorn georganiseerd onder de inwoners van de gemeente Apeldoorn.
Dat heeft de nodige publiciteit opgeleverd en de bekendmaking van de winnende vogel
(Boomklever) was in het stadhuis in aanwezigheid van wethouder en genodigden.
Ook een zeer geslaagd wapenfeit was de totstandkoming en presentatie van de uitgave in
eigen beheer van het boek “De Apeldoornse Grift en haar stroomgebied” door een aantal
enthousiaste leden van de werkgroep Sprengen & Beken.
Dit fraaie boekwerk is aangeboden aan de Apeldoornse wethouder en een
vertegenwoordiger van het waterschap Vallei en Veluwe. Het boek is verkrijgbaar via onze
afdeling en een aantal boekhandels in Apeldoorn.
De opbrengst komt geheel ten goede van de afdeling en wordt ondergebracht in een
boeken- en projectenfonds om toekomstige uitgaven of projecten te kunnen
(voor)financieren.
Ook de paddenstoelenwerkgroep had afgelopen jaar een jubileum (40 jaar!) en heeft dit in
eigen kring gememoreerd.
De samenwerking met IVN betreft het gezamenlijk verzorgen van cursussen (Vogels en
Vlinders/Libellen) en een maandelijkse nieuwsbrief naar leden van IVN en KNNV met nieuws
vanuit beide organisaties.
Samenstelling bestuur op 31-12-2018
functie:
naam:
Voorzitter
Jacob Ruijter
Secretaris
Patrick Meertens
Penningmeester *
Gerrian Tacoma
Activiteitencoördinator
Jan den Held

aftredend in:
2020
2022
2022
2019

herkiesbaar:
ja
ja
ja
nee

* 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 2018 is als volgt:
aantal

waarvan:

leden

huisgenootlid

jeugdlid

cursuslid

stand per 01-01-2018

152

19

2

2

+ nieuw lid / cursuslid

11

2

KNNV afdeling Apeldoorn

1

- cursuslid wordt gewoon lid

2

- lidmaatschap beëindigd

13

4

stand per 01-01-2019

150

17

1
2

0

Toelichting:
Van de 13 leden die het lidmaatschap hebben beëindigd, zijn er:
5 verhuisd naar een andere afdeling, wèl KNNV-lid gebleven
2 niet langer lid wegens financiële problemen
1 cursuslid dat na afloop van het cursus-lidmaatschap geen (gewoon) lid is geworden
5 die om andere (privé-)redenen het lidmaatschap hebben opgezegd
Jan Noorlander
Ledenadministrateur
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3. Verslag van de Activiteitencommissie
In 2018 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 landgoed Appel in
de Gelderse Vallei in de zomer van 2018.
Dit jaar werden de lezingen gehouden in de Bronkerk in Ugchelen.
Het jaar begon met de Nieuwjaarswandeling op 7
januari onder leiding van Jan en Jannie Kerseboom;
ditmaal voerde die langs diverse sprengen door bos en
over hei.
De voorjaarslezing, met als titel 'Dood doet Leven', over
de rol van kadavers van onder meer grote grazers als
belangrijke schakel in de voedselketen, werd gegeven
door Bart Beekers van ARK Natuurontwikkeling en werd
door ongeveer 60 personen bijgewoond. De
najaarslezing, 'Tussen Veluwe en IJssel' door ons eigen
lid Ruud Knol trok maar liefst 130 bezoekers en was
een groot succes.
Als kleine lezing organiseerden we in januari de avond ‘Leden voor Leden’, waarin de werkgroepen
een inkijk gaven in een aspect van hun werkzaamheden van het afgelopen jaar.
De algemene excursie naar het landgoed Appel in de Gelderse Vallei, begin juni, leverde door de
combinatie van natuurontwikkeling en cultuurhistorie een boeiende dag op. Ondanks uitgebreide
publiciteit trok deze excursie slechts elf deelnemers. De Activiteitencommissie concludeert hieruit dat
het niet zinvol is dit soort excursies nog langer te organiseren; de animo is te gering.
Volgens planning regelen we in 2019 een Nieuwjaarswandeling bij Vierhouten, twee grote lezingen
(waarvan de eerste over de wolf in Nederland) en een of twee kleine lezingen.
Jan den Held,
Activiteitencommissie

Overzicht evenementen in 2018 georganiseerd door de activiteitencommissie:
Datum
Activiteit
zo 07-01
Nieuwjaarswandeling onder leiding van Jan en Jannie Kerseboom
wo 17-01
Algemene avond: Leden voor Leden
wo 18-04
Algemene lezing door Bart Beekers (ARK Natuurontwikkeling) over 'Dood doet
Leven' (rol van kadavers in de voedselketen)
za 02-06

Algemene Excursie naar Landgoed Appel

wo 17-10

Algemene lezing door Ruud Knol (KNNV afd Apeldoorn) over de natuur 'Tussen
Veluwe en IJssel'
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4. Verslag Promotiecommissie
De Promotiecommissie bestond in 2018 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 2018 betrof dat de voor- en najaarslezing van de KNNV. Ook zijn we met onze kraam aanwezig
geweest op de IVN-lezingen.
Bijzondere evenementen
In 2018 waren er geen bijzondere evenementen, waar wij als afdeling aan hebben deelgenomen.
Stands op markten
Het aantal markten waarop de KNNV zich afgelopen jaar heeft gepresenteerd beperkte zich tot de
jaarlijkse Honingmarkt in Ugchelen en de Natuurdag in het kader van het 70-jarig jubileum van IVNApeldoorn bij het Woldhuis.
Boekverkoop
De boekverkoop van onze "eigen" KNNV-Uitgeverij heeft in 2018 ook weer de nodige bestellingen van
onze leden opgeleverd. Ben Keizer verzorgde de interne boekverkoop en –distributie.
Ook de uitgave in eigen beheer van het boek “De Apeldoornse Grift en haar stroomgebied” door de
werkgroep Sprengen & Beken heeft naast inkomsten ook gezorgd voor extra PR.
Financieel resultaat
De verenigingskas is dankzij de 2e handsboekverkoop, op markten en intern, aangevuld met € 120,25.
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5. Verslag van de Insectenwerkgroep

Het ledental van de insectenwerkgroep steeg in 2018 van
achttien naar twintig. De opkomst op de tien bijeenkomsten
op dinsdagavond fluctueerde tussen negen en veertien leden
met een gemiddelde van ruim elf aanwezige leden.
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.
Argusvlinder
In mei en juni werd ook dit jaar slechts een viertal excursies
gehouden. In mei werden we door de familie Horjus uitermate
gastvrij ontvangen op hun zomerverblijf in Makkum, waar we een telling van argusvlinders
heel plezierig konden combineren met een barbecue.
Al vroeg in juni gingen diverse lieden voor een vlindervakantie naar het buitenland. In juli
verbleef de coördinator enige tijd in het ziekenhuis, terwijl andere leden er mede door de
hitte ook niet toe kwamen iets te organiseren. Die zelfde hitte en droogte noopten de
Vlinderstichting overigens tot een reddingsactie voor de (enige Nederlandse) populatie van
de kleine heivlinder op het Kootwijkerzand. Aan dit nectarkroegen-project werd door
meerdere leden van de insectenwerkgroep actief meegewerkt.

Kleine heivlinder in kroeg Kootwijkerzand

Nectarkroeg Kootwijkerzand

De nachtvlindernacht viel in de vakantie van nachtvlinderman Jan Kerseboom, waardoor we op dat
gebied een jaartje moesten overslaan. Volgend jaar beter, zullen we maar denken.
Verder werden door een aantal leden ook het afgelopen jaar weer diverse, vaak al lang lopende
inventarisaties uitgevoerd op verzoek van onder meer de Vlinderstichting, Staatsbosbeheer, de
werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS, de Hoge Veluwe, 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 natuurlijk het primaire doel
van deze inventarisaties, maar voor ons is de natuurbeleving hierbij zeker even belangrijk.
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 steeds 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
2018 gaat de boeken in als een grillig jaar voor paddenstoelen. Van het ene uiterste in het andere. Dat
begon al vroeg in de winter, zoals tijdens de eerste excursie rond Hoog Buurlo. Om precies te zijn: op
21 januari. Nou ja, winter, het was 11°. De route werd deels omgeleid vanwege omgewaaide beuken
en gevaarlijk takken die op punt stonden naar beneden te vallen. Hartje winter, maar we troffen toch
nog 38 soorten aan, waaronder een heel bijzondere: groen franjekelkje, slechts van een paar plekken
bekend in ons land, allemaal plekken rond Apeldoorn, hoe zou dat toch komen?

Groen franjekelkje

Narcisboleet

Naast de Hoog Buurlo excursie waren er nog 14 excursies. Het totaal aantal waarnemingen bleef in
2018 steken op 550, zo’n 30% minder dan voorgaande jaren. Oorzaak: vijf vervallen excursies door óf
droogte en kou óf door de hitte. Naast al die excursies waren er ook 6 werkavonden, waar we
vraagtekens probeerden op te lossen van gevonden soorten, die we via uitgebreide determinatie aan
een naam wilden helpen. Met microscoop, boeken en Google komen we er soms uit, maar helaas niet
altijd (wat wil je met meer dan 5500 soorten…).
De excursies werden bijgewoond door gemiddeld 7 personen, soms voegden zich gasten bij de
excursies, die een enkele keer dan ook lid worden van de werkgroep. Momenteel bestaat de
werkgroep uit 15 leden, die genoten hebben van soms bijzondere soorten. Wat te denken van de:
 Narcisboleet, slechts van 6 plekken bekend
 Compostcollybia, een vrij zeldzame soort
 Dikvoetplooiparasol, zeldzaam

Goudgele plooiparasol in oreganobak

Gestreept nestzwammetje

Genoemde soorten liet werkgroeplid Fons Kolkman ons zien tijdens een excursie in het paleispark Het
Loo, een excursie die 60 vondsten opleverde. Over de hitte en droogte praten we even maar niet,
maar voor de goudgele plooiparasol was het een topjaar: een tropische soort die zowel op Het Loo als
in een oreganobak van Ruud “bloeide”. Heel bijzonder, want normaliter groeit deze soort sporadisch in
verwarmde in kassen en huiskamers. De soorten van dood hout deden het in 2018 redelijk, ze hebben
wat minder te lijden van de droogte. Zelden kunnen we ons een jaar herinneren met zoveel parasieten
zoals biefstuk-, zwavel-, dennenvoet- en sponszwammen. Ook de ongesteelde krulzoom liet zich weer
eens zien. De laatste excursie van 2018 was in het Kroondomein nabij de Echoput, een mooie
afsluiting van een bijzonder jaar, met uiteindelijk 53 waarnemingen. Bij al die excursies komen naast
de loep en boeken ook spiegeltjes van pas, het helpt ons soms om snel een naamkaartje aan een
vondst te hangen.
Af en toe leidt een excursie ons wat verder van huis, even geen schraal Veluws dekzand, maar
landgoederen, zoals Voorstonden. Ook hier een magere buit, maar –alweer- een prachtige parasiet:
de eikhaas, voortreffelijk eetbaar, maar wij genieten er meer van met de ogen. Naast zo’n kolossale
eikhaas vonden we ook klein grut, zoals het gestreept nestzwammetje, zo’n 10 mm in doorsnede. De
paar heftige buien deden ons eventjes gloeien, de paddenstoelen schoten als paddenstoelen uit de
grond. Zoals de reuzenchampignon, die zijn wetenschappelijke naam eer aandoet. Agaricus augustus,
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inderdaad in augustus voorkomend bijna in de achtertuin van ons werkgroeplid Pauline Essenstam.
Een highlight van heel andere orde: het 40-jarig jubileum van onze werkgroep, dankzij het geheugen
en archief van Ans Weenk, die ons hierop attendeerde. Een verslag daarvan is gepubliceerd in DVJ,
december 2018. Traditiegetrouw voerde Rina Scheerman al onze waarnemingen in het
Paddenstoelenkarteringsproject in. En ook langzamerhand een traditie: Ruud maakte een
powerpointpresentatie, een beeldverslag, van onze activiteiten, die getoond werd op leden-voorledenbijeenkomst van januari jl. De collages die daarin verwerkt zijn, kun je bekijken via de link:
https://photos.app.goo.gl/vh5WgtgpYecaSP3Q6
Namens de paddenstoelenwerkgroep,
Ruud Knol
Foto’s Ruud Knol
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7. Verslag van de Plantenwerkgroep
Twee van de leden van de Plantenwerkgroep zijn in de loop van het jaar verhuisd en één lid heeft
opgezegd en we mochten één nieuw lid verwelkomen. De Plantenwerkgroep bestond aan het eind
van 2018 uit 18 leden. De activiteiten werden door 5 tot 12 mensen bezocht.
Er was een plantencursus gepland in de zomer. Dat was een experiment om te kijken of er in de
maanden juli en augustus belangstelling was. Dat bleek niet het geval en de cursus werd daarom
geannuleerd. In verband met de droogte vonden we dat eigenlijk niet zo erg. Wel jammer van de
daarin al geïnvesteerde tijd. Door de planning van de cursus hadden we in de maanden juli en
augustus ook minder werkgroep-activiteiten gepland.
In het totaal hebben we dit jaar 18 activiteiten gehad, bestaande uit plantenexcursies (9),
mossenexcursies (2), determinatie-avonden voor mossen (2), determinatie-avond voor planten (1) en
lezingen/intern overleg (4). 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 het landgoed Hackfort, de
Millingerwaard, het Staphorsterveld, Cortenoever en de Leemputten van Staverden. Ook de Soerense
broek, de Zilvensche broek en het Beekbergerwoud werden bezocht. Enkele leden waren aanwezig
op de Florondag.
In verband met de geplande plantencursus was er geen ruimte voor activiteiten voor Floron en ander
onderzoek.
De plannen voor 2019 behelzen: weer mossenexcursies en het bestuderen van mossen in de
winterperiode. De werkgroep doet mee aan het Vitens-onderzoek in Terwolde. Het is de bedoeling
twee kilometerhokken voor Floron te inventariseren. Geldersch Landschap heeft ons gevraagd voor
onderzoek van mossen en overige vegetatie in het Korte Broek.
Verder staan er excursies naar bloemrijke gebieden op het programma.
Marchien van Looij
Coördinator Plantenwerkgroep
Slanke Sleutelbloem
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8. Verslag van de Vogelwerkgroep
Dit jaar (2018) hebben we ons 25-jarig jubileum gevierd. Om onze naamsbekendheid te vergroten is
een verkiezing van de Vogel van Apeldoorn georganiseerd. Met ruim een kwart van de bijna 500
stemmen werd dat de Boomklever. Bij de bekendmaking in het stadshuis kregen wij (symbolisch) 5
nestkasten voor Gierzwaluwen, die zo mogelijk aan het verbouwde stadhuis worden opgehangen. De
Gemeente kreeg van ons 20 mokken met een afbeelding van de Boomklever en op de achterkant de
Boomklever op het gemeente-logo.
Op de jubileum-werkgroepavond gaf Philip Friskorn een lezing over de Ekster. De aanwezigen van de
allereerste werkgroepavond waren ook uitgenodigd. En heel leuk: daar was Philip er ook een van.
Frank Heilmann, één van de oprichters van de Vogelwerkgroep, kreeg voor zijn inzet een Groen Lintje
(een initiatief van GroenLinks Apeldoorn).
Er zijn 8 nieuwe leden bijgekomen; 2 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. Daarmee komt het
aantal leden op 67.
De nieuwsbrief van de Vwg "de Schrieverik" is in 2018 weer 10 maal verschenen. Hij wordt per
e-mail gestuurd aan werkgroepleden, de VWG Oost-Veluwe en belangstellenden.
De 9 werkgroepavonden zijn door gemiddeld 25 leden bezocht.
Er zijn 11 excursies gehouden met een gemiddelde deelname van 14 leden. Bestemmingen lagen in
diverse delen van het land en in verschillende biotopen.
Het is al jaren de traditie om het seizoen te beginnen met een avondwandeling bij de Yperenplas en af
te sluiten met een avondwandeling op het Kootwijkerzand.
De excursies worden georganiseerd / gecoördineerd door verschillende werkgroepleden.
Alleen de laatste excursie van het jaar is door slechte weersvoorspelling niet doorgegaan en kon ook
niet worden ingehaald.
Daarnaast worden er tussendoor spontaan excursies georganiseerd. Hiervoor zijn 25 liefhebbers, die
op korte termijn een initiatief hiervoor kunnen nemen. Dit jaar zijn 8 extra excursies georganiseerd.
Het jaarlijkse vogelweekend was dit jaar in Zeeland (verblijf in Ouddorp, ZH) met 23 deelnemers.
De maandelijkse wandeling, afwisselend op Hoog Buurlo en het landgoed De Poll, is 8 x gelopen
door gemiddeld 7 personen. Vanaf september is de wandeling op Hoog Buurlo ruim 2 km ingekort.
Deze wandelingen worden al enige jaren gecoördineerd door Joop Gerretse en Martijn Deinum.
We nemen deel aan 9 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)
- Nachtzwaluwen, Kootwijkerzand
- Steenuilen, Voorsterklei
- MUS-project (MeetnetUrbaneSoorten) (9 postcodes)
- MAS-project (MeetnetAgrarischeSoorten)
- Nacht van de Rallen (nieuw telgebied bij het Zwarte Water met resultaat).
Vanaf dit jaar is de Weidevogelbescherming onderdeel van de KNNV-Vogelwerkgroep. De
coördinatie blijft in handen van Harry Nijhof. De broedresultaten stellen weer teleur.
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 2018 zijn
de volgende modules gegeven: Tuinvogels, Roofvogels, Moerasvogels en Najaarsvogels.
In samenwerking met IVN en Vogelwerkgroep Oost-Veluwe zijn acties ondernomen om met behulp
van bewoners Gierzwaluwen te lokken naar de nestkasten, die bij de bouw van winkelcentrum 't Fort
zijn ingemetseld. De gierzwaluwen toonden dit jaar al wel belangstelling. Volgend jaar wordt een
nieuwe poging gedaan.
In de Nationale Vogelweek zijn publieksexcursies gehouden op het Kootwijkerzand (2 x) en in de
IJsseluiterwaarden (2 x).
Een uitgebreid jaarverslag van de Vogelwerkgroep is op te vragen bij Ineke Klaver.
Ineke Klaver (mede namens de overige leden van het Coördinatieteam: Evelien Schermer,
Paul Vermeulen en Rein van Putten)
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9. Verslag van de werkgroep Sprengen en Beken
De werkgroep is in januari 2018 gestart met 21 leden en in december geëindigd met 24 leden. 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 werkgroeplid of een externe spreker zijn. In 2018 zijn boeiende
voordrachten gehouden door Miep Verwoerd over de flora-inventarisatie langs de Koningsbeek,
macrofauna door Andre Hartgers en het effect van monitoring op beheer door Hub Cuppen.
Maandelijks zijn er excursies, met uitzondering van de maanden juni t/m augustus. Er werden onder
leiding van een werkgroeplid of externe gids bezoeken gebracht aan de Gravinnebeek in Eerbeek,
waterinlaat Schalterberg, Ugchelse Beek, Wenumse Beek, Renkumse Beek, Sint Jansbeek in
Arnhem, Heerder Molen, brongebied van Zwaanspreng en Kayersbeek en de nieuwste ontwikkelingen
in Ugchelen. De excursie in mei naar de Wenumse Beek werd ook bezocht door de hoofdredacteur
van Natura, die in het juninummer een leuk stuk over onze werkgroep heeft gepubliceerd. Het
deelnemertal varieerde van 9 tot 17 met een gemiddelde van 12.
Ook in 2018 zijn paaitellingen van de Beekprik uitgevoerd en in het najaar hebben we op een aantal
locaties larventellingen uitgevoerd. Daarbij maakten we gebruik van de door RAVON ontwikkelde
methode en rapporteerden ook aan hen.
Onze monitoring van de macrofauna in Zuidbroek is gerapporteerd aan gemeente en waterschap.
We hebben besloten de meerjarige macrofauna activiteit in de Koningsbeek na vijf jaar i.v.m. jaarlijkse
droogval van de beek in 2019 te beëindigen. Ook dit jaar konden we om die reden slechts eenmaal in
het voorjaar een monitoring uitvoeren.
De werkgroepactiviteiten worden voorbereid door een stuurgroep, die in 2018 bestond uit Theo
Kuipers, Ruud Lorwa, Peter Krommenhoek en Hans van Eekelen. Als adviseur is André Hartgers er
aan verbonden.
Tot slot kan gemeld worden dat het boek – De Apeldoornse Grift en haar stroomgebied – op 25 mei in
het stadskantoor van Apeldoorn aan het publiek is gepresenteerd. Als volleerd presentator onderhield
Henk Weltje de aanwezigen door o.a. korte interviews te houden met wethouder Ruimte in Apeldoorn
Jeroen Joon, beleidsadviseur bij Waterschap Vallei en Veluwe Peter Duteweerd en onze
afdelingsvoorzitter van de KNNV Jacob Ruijter. Na ruim drie jaar noeste arbeid was het eindelijk
zover. Uit wat begon als een inventarisatie van de sprengen in Apeldoorn voor onze eigen werkgroep,
omdat zoiets best handig zou zijn maar niet direct voorhanden was, groeide gaandeweg het idee dat
het zonde zou zijn dat alleen onze werkgroep hier profijt van zou hebben.
Het resultaat mag er zijn. Dat vonden we niet alleen zelf, maar dat blijkt ook uit het aantal verkochte
exemplaren bij de diverse boekhandels in Apeldoorn en ook in Arnhem en Heerde. Per post zijn er
boeken verstuurd naar Amsterdam, Utrecht, maar ook naar Asperen, Sommelsdijk en zelfs
Noorwegen. Er was vrij snel behoefte aan een tweede druk omdat we zo snel niet al door onze
voorraad heen wilden zijn. Bouwbedrijf Nikkels bestelde 300 exemplaren voor de bewoners van de
nieuwe wijk Ugchelen-Buiten.

Mosmuglarve-aangetroffen in Zuidbroek

Kokerjuffer aangetroffen in de Koningsbeek
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10. Financieel jaaroverzicht 2018
Balans per 31 december
Activia (bezittingen)
Betaalrekening ING Bank

2017

2018 Passiva (schulden)

2017

2018

249,73

0,00 Vooruit ontvangen
contributies
606,50 Nog te betalen huur

2.662,00

2.425,00

194,00

170,00

42,90

41,96

1.317,03

1.388,91

Betaalrekening Triodos Bank

2.553,21

Spaarrekening ASN Bank

7.894,03

Nog te ontvangen IVN
(vogelcursus)

14.708,94 Nog te betalen bankkosten

87,75

Voorraden:

Reserveringen:

Voorraad grote boeken

100,77

170,30 Saldo Iwg

Voorraad kleine boeken

238,09

196,10 Saldo Pawg

36,42

36,42

Voorraad KNNV-tasjes

46,00

20,00 Saldo Plwg

572,30

572,30

Voorraad KNNV-petten

27,00

9,00 Saldo Vwg

447,28

202,30

Jubileumboeken (100 jaar)

90,00

54,00 Saldo weidevogels

0,00

300,00

Voorraad zoekkaarten

70,00

56,00 Saldo Wg S&B

150,00

150,00

Voorraad boeken 'De Grift'

4.110,00 Reservering 'Flora Eggelte'

90,00

Boeken- en projectenfonds
Eigen vermogen
Totalen

11.356,58

19.930,84 Totalen

Materiële middelen

jaar van aanschaf

90,00
4.267,89

5.844,66

10.286,07

11.356,58

19.930,84

aanschafbedrag

Telescoop

1999

811,36

Fleece-jacks met KNNV-opdruk, 5 stuks

2011

110,00

Shirts met KNNV-opdruk, 3 stuks

2011

60,00

Binoculairs, 3 stuks

2012

675,00

Apple i-pods, 2 stuks (Groen en Doen-voucher)

2014

598,00

Eden verrekijker (gekregen van KATO)

2014

0,00

Eden verrekijkers, 2 stuks (Groen en Doen-voucher)

2014

474,30

KNNV Rolbanner

2014

90,00

Pointer voor beamer

2014

47,88

Beamer (Acer P1387W)

2016

619,00
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Jaarrekening 2018
Onderwerp/post

realisatie 2018
In

begroting 2018
Uit

In

Uit

Algemeen leden
Contributies leden 2018

4.579,50

Donaties

4.500

87,00

Afdracht KNNV landelijk

2.942,50

2.900

Bestuurskosten

10,00

30

Lidmaatschap GNMF

50,00

50

Organisatie

Bankkosten ING en Triodos

145,00

Rente kapitaalrekening (ASN)

14,91

De Vier Jaargetijden (printkosten)

140
15

67,06

70

25,00

25

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

34,00

50

Boeken

654,83

416,32

800

Verkoop 2e hands boeken

120,25

150

143,75

150

600

Activiteiten werkgroepen
Insectenwerkgroep
- cursus
- kosten (budget)

80

Paddenstoelenwerkgroep
- kosten (budget)

68,00

70

Plantenwerkgroep
- cursus

50

- kosten (budget)

90

Vogelwerkgroep
- cursussen

404,85

- kosten (budget)
- Weidevogels

400
632,41

300,00

185
150

150

Werkgroep Sprengen en Beken
- kosten (budget)

46,57

90

Activiteitencommissie
- lezingen: kosten
inkomsten

537,30
161,50

- algemene excursie

121,00

Huisvesting wg, AC en bestuur

914,66

Totaal exclusief boek 'De Grift'

6.500,59

Saldo exclusief boek 'De Grift'
Boek 'De Grift'

10.721,05

6.415

6.453,16

6.480
-65

5.000

5.000

11.415,00

11.480,00

4.267,89
17.221,64

Saldo inclusief boek 'De Grift'

Totaal generaal

5.975,82

1.150

524,77

Saldo boek 'De Grift
Totaal inclusief boek 'De Grift

850
150

12.428,98
4.792,66

17.221,64

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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Specificaties
Activiteitencommissie:
Leden-voor-Leden (17-01), Lezing (18-04 en 17-10) en Algemene excursie (02-06)
Huur de Groene Hoven / Bronkerk + kosten sprekers

-537,30

bijdrage bezoekers

161,50

Algemene excursie

-121,00

Saldo

-496,80

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

256,50

Pawg

73,50

Plwg

166,99

Vwg

246,67

Weidevogelbescherming

23,00

WgS&B

99,37

Activiteitencommissie

0,00
totaal huisvestingskosten werkgroepen en commissies

ALV en BCC (de Groene Hoven)

866,03
48,63

Totaal huisvestingskosten

914,66
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11. Begroting 2019
begroting 2018
Onderwerp/post

In

realisatie 2018
Uit

In

Uit

begroting 2019
In

Uit

Algemeen leden
Contributies

4.500

4.579,50

Donaties

4.500

87,00

Afdracht KNNV landelijk

2.900

2.942,50

2.950

Bestuurskosten

30

10,00

20

Lidmaatschap GNMF

50

50,00

50

140

145,00

150

70

67,06

180

25

25,00

25

Organisatie

Bankkosten ING en Triodos
Rente kapitaalrekening (ASN)

15

De Vier Jaargetijden (printkosten)

14,91

5

Promotie
Kosten (kraam)
Zoekkaarten, etc.

50

34,00
600

654,83

50

Boeken

800

Verkoop 2e hands boeken

150

120,25

416,32

700
150

600

548,60

400

550

Activiteiten werkgroepen
Cursussen + donatie
Kosten (budget)

515

Weidevogels

150

150

746,98
300,00

Project Vitens
Boek 'De Grift'

5.000

5.000

10.721,05

6.453,16

70
515

150

150

500

500

500

Activiteitencommissie
Lezingen: kosten

850

inkomsten

150

537,30
161,50

Algemene excursie

900
150

121,00

Huisvesting wg, AC en bestuur
Totaal

1.150
11.415

Saldo

11.480

914,66
17.221,64

-65

12.428,98

1.000
7.100

4.792,66

35

(€ 40 + % werkgroepleden x € 315)

Budget werkgroepen 2019
aantal leden

%

vast bedrag

budget

budget afgerond

Iwg

20

14

40

85

85

Pawg

12

9

40

67

70

Plwg

18

13

40

81

80

Vwg

67

48

40

191

190

Wg S&B

23

16

40

92

90

140

100

200

515

515

Totaal
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