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1. Verslag van het bestuur
Afdelingsbestuur
Het ledental van de afdeling Apeldoorn is in 2019 lichtelijk gedaald van 150 naar 145 leden. Er
hebben zich in afgelopen jaar 8 nieuwe leden aangemeld en er waren 13 opzeggingen.
Begin 2019 is op bestuursniveau een vacature ontstaan van bestuurslid/activiteitencoördinator,
waarvoor inmiddels gelukkig weer een kandidaat is gevonden die in de ALV van 2020 formeel kan
worden verkozen.
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 structureel betrokken bij inventarisaties en tellingen in opdracht van diverse
terreinbeherende organisaties en/of soortenorganisaties.
Voor Vitens hebben we in 2019 als project inventarisaties uitgevoerd in het wingebied Twello, waarbij
alle werkgroepen zijn betrokken en meerdere soortgroepen zijn onderzocht. De eindrapportage is voor
april 2020 gepland.
Qua cursussen worden jaarlijks diverse vogelcursussen georganiseerd i.s.m. IVN. Helaas zijn we
gestopt met het organiseren van de vlindercursus en de libellencursus omdat er geen nieuwe
docenten beschikbaar zijn.
Wel hebben we in 2019 een pilot uitgevoerd van een nieuwe cursus ‘Sprengen en Beken’ met
aandacht voor flora en (macro)fauna. De bedoeling is dat deze in 2020 als cursus i.s.m. met IVN
aangeboden zal worden voor een breder publiek.
Ook in 2019 hebben we weer een aantal succesvolle ‘publiekslezingen’ georganiseerd. De
voorjaarslezing met als thema ‘Wolven in Nederland’, verzorgd door Glenn Lelieveld van de
Zoogdiervereniging, genoot zoveel belangstelling dat we deze in september nogmaals hebben
georganiseerd. Ook voor de najaarslezing met als titel ‘Solitaire wespen en bijen’ door Pieter van
Breugel bestond grote belangstelling.
De samenwerking met IVN betreft het gezamenlijk verzorgen van vogelcursussen en een
maandelijkse nieuwsbrief naar leden van IVN en KNNV met nieuws vanuit beide organisaties.
Samenstelling bestuur op 31-12-2019
functie:
naam:
Voorzitter
Jacob Ruijter
Secretaris
Patrick Meertens
Penningmeester *
Gerrian Tacoma
Activiteitencoördinator
Vacature

aftredend in:
2020
2022
2022

herkiesbaar:
ja
ja
ja

*Ledenadministratie is m.i.v. 2017 belegd bij Jan Noorlander (in het bestuur vertegenwoordigd door de
penningmeester)

Jacob Ruijter, voorzitter

Jaarverslag 2019 KNNV Apeldoorn

4

2. Verslag van de Ledenadministrateur
Het verloop van het aantal leden in het kalenderjaar 2019 is als volgt:
KNNV afdeling Apeldoorn

Aantal

waarvan:

leden

huisgenootlid

jeugdlid

150

17

2

+ nieuw lid

8

2

- lidmaatschap beëindigd

13

2

145

17

stand per 01-01-2019

stand per 01-01-2020

Toelichting:
Van de 13 leden die het lidmaatschap hebben beëindigd, zijn er:
2 verhuisd naar het buitenland
2 om medische redenen gestopt
9 die om andere (privé-)redenen het lidmaatschap hebben opgezegd
Jan Noorlander
Ledenadministrateur

Van links naar rechts, van boven naar beneden:
viltig judasoor, inktviszwam, eekhoorntjesbrood,
bloedrode russula, dwergkoraalzwam, grote bloedsteelmycena,
sneeuwwit franjekelkje, paarse knoopzwam, beukenweerschijnzwam
(fotocollage: Ruud Knol)
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3. Verslag van de Activiteitencommissie
In 2019 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 'Leden voor Leden'avond en van de publiekslezingen; die laatste werden dit jaar gehouden in de Bronkerk in Ugchelen.
Het jaar begon met de Nieuwjaarswandeling op 6 januari onder leiding van Jan en Jannie Kerseboom;
ditmaal in de omgeving van Vierhouten.
De voorjaarslezing 'Wolven in Nederland' werd op 6 maart gegeven door Glenn Lelieveld van het
Wolvenmeldpunt. Een boeiend en goed gebracht verhaal over de terugkeer van de wolf in Nederland
waarin zowel de ecologische als de maatschappelijke aspecten aan bod kwamen. De lezing werd
door ruim 100 personen bijgewoond.
Op 25 september heeft Glenn Lelyveld nogmaals de op een aantal punten aangepaste
‘voorjaars’lezing 'Wolven in Nederland' gehouden. Even enthousiast als op 6 maart 2019 wist Glenn
alweer een bijna volle Bronkerk te boeien.
De najaarslezing is verzorgd door Pieter van Breugel. Het onderwerp was ‘Solitaire wespen en bijen’.
De Bronkerk was weer vol en de lezing werd enthousiast ontvangen. Pieter heeft het publiek in een
kleine 2 uur wegwijs gemaakt in de wereld van de wespen en de bijen.
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.
Volgens planning regelen we in 2020 een Nieuwjaarswandeling bij Ugchelen, twee grote lezingen en
een of twee kleine lezingen.
Activiteitencommissie
Tot 1 mei 2019 Jan den Held, tevens de lezingen van 25-09 en 10-10
Tot 31 december ad interim namens het bestuur Patrick Meertens

Overzicht evenementen in 2019 georganiseerd door de activiteitencommissie:
Datum
Activiteit
zo 06-01
Nieuwjaarswandeling onder leiding van Jan en Jannie Kerseboom
do 17-01
Algemene avond: Leden voor Leden
wo 06-03
Algemene lezing (1) door Glenn Lelieveld (Wolvenmeldpunt) over 'Wolven in
Nederland'
wo 25-09

Algemene lezing (2) door Glenn Lelieveld (Wolvenmeldpunt) over 'Wolven in
Nederland'

wo 10-10

Algemene lezing door Pieter van Breugel met als onderwerp ‘Solitaire wespen
en bijen’
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4. Verslag van de Promotiecommissie
De Promotiecommissie bestond in 2019 uit: Jan Kerseboom, Evelien Schermer en als coördinator
Jacob Ruijter (voorzitter bestuur). Frank de Vries heeft zich halverwege van het jaar teruggetrokken,
na zich jarenlang te hebben ingezet voor de PRC. Waarvoor dank!
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 2019 betrof dat de voor- en najaarslezing van de KNNV, waarbij de lezing over Wolven in
Nederland ook aandacht in de regionale pers heeft gekregen. Ook zijn we met onze kraam aanwezig
geweest op de IVN-lezingen.
Bijzondere evenementen
In 2019 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 in september.
Boekverkoop
De boekverkoop van onze ‘eigen’ KNNV-Uitgeverij heeft in 2019 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 in 2019 de nodige (extra) inkomsten gegenereerd.
Financieel resultaat
De verenigingskas is dankzij de 2e handsboekverkoop, op markten en intern, aangevuld met € 256,-

Geoorde fuut (foto: Evelien Schermer)
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5. Verslag van de Insectenwerkgroep
Het ledental van de insectenwerkgroep steeg in 2019 van 20 naar 21. De opkomst op de elf
bijeenkomsten op dinsdagavond fluctueerde evenals vorig jaar 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.
In de maanden mei tot en met augustus werden zeven excursies gehouden, waarbij onze vaste
succesnummers als Weerribben, Sint Pietersberg en Buurserbeek natuurlijk niet konden ontbreken.
Daaraan namen overigens gemiddeld slechts ongeveer vijf leden deel; iwg-leden leiden kennelijk een
drukbezet leven.

Sierlijke witsnuitlibel – Woldlake bos

Zilveren maan – Weerribben

De nationale nachtvlindernacht viel dit jaar gunstig in het laatste weekend van augustus. Onze
vertrouwde nachtvlinderman Jan Kerseboom stelde op 30 augustus lamp en laken op in het parkje
tussen Barnewinkel, Biezematen en A50. De temperatuur daalde geleidelijk van 20 naar 13°C. De
meer dan dertig belangstellende aanwezigen konden genieten van een flink aantal soorten
nachtvlinders en andere insecten, waarbij de ObsIdentify app voor steeds meer mensen een heel
bruikbaar hulpmiddel bleek.

Bijvangst nachtvlinderinventarisatie Vitens

Nieuw waren dit jaar de inventarisaties op de Vitensterreinen bij Twello. Ook hier bewees vooral de
nachtvlinder-opstelling van Jan goede diensten. Nieuw was
ook een verzoek om informatie vanuit Apenheul. Daarnaast
werden door een aantal leden weer diverse, vaak al
behoorlijk 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 (en hun eitjes), libellen, sprinkhanen
en andere insecten (en andere geleedpotigen), maar ook
om reptielen.

Het aanleveren van gegevens aan de betreffende organisaties is weliswaar het primaire doel van
deze inventarisaties, maar voor ons is de natuurbeleving hierbij zeker even belangrijk.
Bij dit aangename en nuttige werk is er nog steeds wel ruimte voor meer actieve leden, die al doende
hun kennis willen vermeerderen. Er zijn eveneens 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.
(foto’s: Nina de Vries)
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6. Verslag van de Paddenstoelenwerkgroep
2019 was, net zoals 2018, weer een jaar vol contrasten. Een redelijk natte winter was een hoopvol
teken voor soorten van het (vroege) voorjaar, zodat wij al in maart konden genieten van de
voorjaarskluifzwam. Maar daarna viel een lange periode van droogte en van nachtvorsten in,
waardoor vele geplande excursies geen doorgang konden vinden. Uiteindelijk kwamen 10 excursies
(van de 23) te vervallen. En dat leverde een stuk minder waarnemingen op, om precies te zijn 543.
Dat aantal is vrijwel gelijk aan de vondsten in 2018, met 550 waarnemingen. Topper in 2019 was
Bussloo met 80 soorten, waar met name de beukenlaan een hoge score opleverde, waaronder een
20-tal exemplaren van de spectaculaire inktviszwam. Ook
een bosgebied vlakbij Klarenbeek met 79 soorten was een
schot in de roos. En verder staan de bossen rond de Echoput
vrijwel elk jaar op het excursielijstje, ook in 2019, op de
laatste excursie van het jaar op 9 december, toen we op
zoek gingen naar soorten van dood hout, waar we uiteindelijk
toch nog 53 soorten aantroffen. Onze eerste excursie van het
jaar vond plaats op 21 januari, warempel onder winterse
omstandigheden, met sneeuw. De verwachtingen zijn dan
niet zo hoog gespannen, maar één miezepieter van amper 2
millimeter verbaasde ons: het gaffelhaarbuisje, onder een
kammetjesstekelzwam
stuk berkenschors, een zeer zeldzame verschijning.
Twee excursies sprongen er in 2019 uit, te weten:
− De Dassenberg in de Koninklijke Houtvesterijen, die speciaal voor onze werkgroep een middag
toegankelijk werd (een terrein dat normaliter in de periode 15 september t/m 25 december
gesloten is). In dit woud van reuzenbeuken van meer dan 300 jaar oud lagen en stonden talrijke
skeletten van bomen, die in allerlei stadia van verrotting specifieke paddenstoelen lieten zien.
Natuurlijk gingen we op zoek naar de zeer zeldzame kammetjesstekelzwam (die we al eens
eerder vonden), nu was het weer raak, op een andere plek. Maar onze ogen waren ook gericht op
het speuren naar een andere bijzondere soort, die 10 jaar geleden nog niet bekend was in ons
land, namelijk de valse teervlekkenzwam. Een soort die toeneemt, dankzij –hoe triest ook– de
verminderde kwaliteit van beuken, die erg te lijden hebben van de droogte. Gevolg: de vitaliteit
neemt af en de valse teervlekkenzwam verschijnt. Op verscheidene op de grond liggende
stammen vonden we tientallen exemplaren. Ook de violette gordijnzwam, eveneens een zeldzame
verschijning, liet zich zien.
− Vitens bosgebied nabij het pompstation (Teuge/Twello). Op verzoek van Vitens werd onder
andere ook onze werkgroep gevraagd een mycologische terreinverkenning uit te voeren. Aldus
geschiedde op 1 oktober, met als resultaat 89 soorten. Zeldzame soorten werden er niet
aangetroffen, helaas. Dat alles had te maken met een sterk door brandnetel en braam verruigd
bos, oorzaak: stikstofverrijking!
Zoals altijd werden door Rina Scheerman alle waarnemingen verwerkt in het NMVpaddenstoelenkarteringsproject, dat is gekoppeld aan de NDFF. De deelname van de werkgroepleden
aan excursies varieert nogal: soms zijn we met ons vijven, maar soms is de club van 14 vrijwel
compleet.
Naast de excursies stonden 8 werkgroepavonden op het
programma, waarop we niet alleen foto’s laten zien van al dan niet
bijzondere waarnemingen, maar waar we ook vondsten
determineren die wij niet direct in het veld een naam kunnen geven
en waarbij we de microscoop gebruiken. Een uitgebreid verslag
van de activiteiten van de PAWG werd gepresenteerd door John
van Heiningen tijdens de leden-voor-leden bijeenkomst op 16
januari 2020. Geïnteresseerden kunnen een exemplaar (pdf, 1,1
mb) opvragen bij Ruud Knol). Tot slot: het aantal werkgroepleden
bedroeg eind december 14.
Namens de werkgroep Paddenstoelen
Ruud Knol
(foto’s: Ruud Knol)

zalmzwam
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7. Verslag van de Plantenwerkgroep
De Plantenwerkgroep heeft een heel druk jaar achter de rug. De droogte heeft beperkt invloed op ons
programma gehad: een excursiedoel moest worden aangepast.
In de maanden januari en februari gingen we op zoek naar mossen, die we op de werkgroepavond die
daarop volgde determineerden. Eén avond hield een van de leden een inleiding over bomen en
knoppen. De bomenexcursie die zou volgen is uitgesteld tot dit jaar. Er werden negen
plantenexcursies gehouden naar onder andere Toldijk, de Leemputten van Staverden, het
Lampenbroek en het Beekbergerwoud.
Met de hele werkgroep bezochten we het Vitens terrein eenmaal, waarna we met een klein groepje
van wisselende samenstelling de inventarisatie van de drie terreinen verrichtten.
De belangrijkste vondsten op het Vitens terrein in Twello waren de Slanke sleutelbloem en de
Bochtige klaver. In Korte Broek, een terrein van het Geldersch Landschap, inventariseerden we in
acht dagen de planten en mossen. Het rapport is aan het Geldersch Landschap uitgebracht.
Ook heeft een klein groepje voor Floron twee hokken van een vierkante kilometer geïnventariseerd,
één gebied in Lieren bij het station Beekbergen en één in Ugchelen. Het was verrassend hoeveel
verschillende soorten er te vinden zijn in zo’n bebouwde omgeving, respectievelijk 145 en 197,
waaronder een soort die uiterst zeldzaam is, namelijk bij Lieren de Boslathyrus. Ook hebben twee
leden meegewerkt aan het onderdeel planten van de cursus van de werkgroep Sprengen en Beken.
Een aantal leden bezocht de Florondag in Nijmegen.
De avonden in het najaar werden gevuld met een plantendeterminatie-avond, de avond
vakantieplanten, waarop ieder planten toont die hij of zij tijdens vakanties heeft gezien.
Er is een begin gemaakt met verdieping van de kennis van planten en wel doordat op een avond
telkens twee leden zich gebogen hebben over een plantenfamilie en daarover een inleiding hebben
gehouden. Dat ‘project’ zal in het komende jaar een vervolg krijgen.
De activiteiten werden bijgewoond door 4 tot 10 leden. Ook mochten we driemaal gasten van andere
KNNV-afdelingen begroeten. Wellicht zullen die overstappen naar onze afdeling en zo het ledental
van de werkgroep dat eind 2019 19 bedroeg vergroten.
Naast kennisverdieping staan volgend jaar onder meer excursies op het programma naar de Zumpe,
het natuurgebied van de KNNV-afdeling Doetinchem, de Meinerswijk, een van de botanische parels
en de Bennekomse Meent.
Verder is onze medewerking gevraagd door Geldersch Landschap om onderzoek te doen naar de
vegetatie van het Vossenbroek en door Natuurmonumenten naar akkeronkruiden in het gebied van
Loenen/Voorstonden. Ook heeft Natuurmonumenten gevraagd een inventarisatie te doen in Klein
Zwitserland, vlak bij de Loenense waterval.
Gezien het drukke programma zien we geen ruimte voor het inventariseren voor Floron.

Blauwe knoop en Parnassia in het Beekbergerwoud (foto’s: Jacob Ruijter)
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8. Verslag van de Vogelwerkgroep
De Vogelwerkgroep bestaat alweer 26 jaar.
Er zijn 3 nieuwe leden bijgekomen; 7 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. Daarmee komt het
aantal leden op 63.
De nieuwsbrief van de Vwg ‘de Schrieverik’ is in 2019 weer 10 maal verschenen. Hij wordt per e-mail
gestuurd aan werkgroepleden, de VWG Oost-Veluwe en belangstellenden.
De 8 werkgroepavonden zijn door gemiddeld 24 leden bezocht. Eigen leden verzorgden weer de
meeste avonden met interessante lezingen/presentaties. Ook hebben we de workshop ‘Vogels Tellen’
van Sovon (na 5 jaar) herhaald.
Er zijn 10 excursies gehouden met een gemiddelde deelname van 12 leden en af en toe een
belangstellende. 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. Er zijn 2
excursies vervallen; één door slecht weer en één door het ontbreken van een excursieleider.
Daarnaast worden er tussendoor spontaan excursies georganiseerd. Hiervoor zijn 25 liefhebbers, die
op korte termijn een initiatief hiervoor kunnen nemen. Dit jaar zijn 3 extra excursies georganiseerd.
De maandelijkse wandeling, afwisselend op het landgoed De Poll en Hoog Buurlo, is 7 x gelopen
door gemiddeld 8 personen. Deze wandelingen worden gecoördineerd door Joop Gerretse en
Martijn Deinum.
Het jaarlijkse vogelweekend was dit jaar in Noord Groningen met 22 deelnemers. We verbleven in
het familiehuis van Robersum Recreatie in Vierhuizen.
De streeplijstjes van alle excursies worden in de Schrieverik vermeld en op onze eigen website gezet.
Vanaf dit jaar worden ze ook ingevoerd op Waarneming.nl.
In de Nationale Vogelweek zijn publieksexcursies gehouden op het
Kootwijkerzand (2 x) en in de IJsseluiterwaarden (2 x).
We nemen deel aan 8 telprojecten (voor Sovon en
Vogelbescherming Nederland):
- PTT (PuntTransectTelling) (2 routes)
- Euro Birdwatch (telpunt bij ruïne Nijenbeek)
- BMP-A (BroedvogelMonitoringProject) Kootwijkerzand
- Nachtzwaluwen, Kootwijkerzand
- Steenuilen, Voorsterklei
- MUS-project (MeetnetUrbaneSoorten) (10 postcodes)
- MAS-project (MeetnetAgrarischeSoorten)
- Nacht van de Rallen (gebied bij het Zwarte Water, tussen Hasselt
en Haerst).

blauwborst
(foto Ineke de Vries)

Dit jaar zijn er 2 nieuwe projecten bijgekomen:
- Een terrein van Vitens in Twello is door de Vwg (en 3 andere werkgroepen) geïnventariseerd.
- Op verzoek van de tuinvrouw van het nieuwe Van der Valk Hotel Apeldoorn (bij de A50)
inventariseren we de vogels op hun ca. 18 ha grote terrein. Omdat het terrein nog volop in
ontwikkeling is, is het leuk om dat te volgen.
De resultaten van de Weidevogelbescherming waren gunstiger dan vorig jaar: er zijn wel wat minder
nesten gevonden (178 t.o.v.193), maar het uitkomstpercentage lag op gemiddeld 80%. Dat is een stuk
hoger dan de 62% in 2018.
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 2019 zijn
de volgende modules gegeven: Tuinvogels en Roofvogels (2x),
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 2019 gestart met 24 leden en in december ook geëindigd met 24 leden. De
werkgroepactiviteiten worden voorbereid door een stuurgroep, die in 2019 bestond uit Theo Kuipers,
Ruud Lorwa, Peter Krommenhoek en Hans van Eekelen. Als adviseur is André Hartgers er aan
verbonden. De werkgroep komt eenmaal per kwartaal bijeen. 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 2019 zijn interessante voordrachten gehouden door Kees Kant over de vernieuwde Sint Jansbeek
in Arnhem, door Jens de Goede over het project Velperwaarden en door Ruud Lorwa over ‘De
Veluwe, bron van onze beken’.
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 Zwaanspreng en
Kayersbeekkoppen, de Sint Jansbeek in Arnhem, het Project Velperwaarden, de Beekbergsebeek,
het Carrouselpark en Amaliapark, de Horsthoeker beken en het Paleispark. Het deelnemertal
varieerde van 10 tot 25 met een gemiddelde van 13 deelnemers.
Ook in 2019 zijn er weer paaitellingen van de beekprik uitgevoerd in de Egelbeek, de Grift, de
Koppelsprengen, de Winkewijert en de Nieuwebeek in Vaassen. T.o.v. 2018 zijn er minder prikken
geteld in de Grift, meer in de Winkewijert terwijl in de Koppelsprengen ongeveer hetzelfde aantal werd
waargenomen. Het totaal aantal paaiende beekprikken bedroeg 372. We maakten gebruik van de
door RAVON ontwikkelde methode en er is behalve aan de RAVON ook gerapporteerd aan de
gemeente Apeldoorn en het Waterschap Vallei en Veluwe. Ook onze monitoring van de macrofauna in
Zuidbroek is gerapporteerd aan gemeente en waterschap.
Op 16 en 17 oktober hebben een aantal werkgroepleden assistentie verleend tijdens het uitbaggeren
van de Oude Beek in opdracht van het waterschap. De inzet was om beekpriklarven te ‘redden’ die
tijdens de werkzaamheden boven water kwamen. Die inzet werd beloond, in totaal werden maar liefst
271 larven met een lengtespreiding van 2 tot 13 cm gered en elders in de beek weer te water gelaten.
Naar aanleiding van het verzoek van Vitens heeft onze werkgroep een macrofauna monitoring
uitgevoerd op 5 juni en 17 juli in de wetering De Fliert grenzend aan het waterwingebied van Vitens bij
Twello. We hebben ons beperkt tot locatie 1 (zie kaartje), de poel op locatie 2 was te ondiep en te
modderig om te inventariseren. Vermeldenswaardig is dat de ecoloog van Vitens, Renée van Assema,
is afgestudeerd op de methodiek die door een voormalige stadsecoloog van de gemeente Apeldoorn,
Hub Cuppen, is ontwikkeld. Onze werkgroep past deze methodiek ook toe voor het inventariseren van
de aquatische macrofauna. We zijn in overleg met het waterschap om in 2020 een zgn. 0-meting
macrofauna/waterkwaliteit voor de Wenumsebeek in te plannen.
Enkele leden van de werkgroep hebben een cursusprogramma ontwikkeld dat, zowel voor beginners
alsook voor deelnemers aan de IVN cursus Beken en Sprengen, interessante kennisverbreding over
beken en sprengen bevat. Onder de voorlopige aanduiding ‘Applicatie cursus’ is dit concept in 2019
aangeboden aan een 14-tal geïnteresseerde KNNV leden. De cursus omvat twee avonden met
aansluitend twee zaterdagochtenden in de praktijk. Aan de orde komen: de geologie van Nederland
en de Veluwe. Boven- en ondergronds water en het gebruik daarvan door industrie. Macrofauna en
waterkwaliteit alsmede water- en oeverplanten in theorie en praktijk. De docenten hebben het plan
opgevat deze cursus in 2020 aan te bieden aan een groter publiek.
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10. Financieel jaaroverzicht 2019
Balans per 31 december
Activia (bezittingen)
Betaalrekening Triodos Bank
Spaarrekening ASN Bank

2018

2019 Passiva (schulden)

2018

2019

606,50

1.123,27 Vooruit ontvangen
contributies
16.014,44 Nog te betalen huur

2.425,00

2.282,00

14.708,94

Nog te betalen bankkosten
Voorraden:

170,00

0,00

41,96

40,68

Reserveringen:

Voorraad grote boeken

170,30

333,65 Saldo Iwg

1.388,91

1.388,91

Voorraad kleine boeken

196,10

252,00 Saldo Pawg

36,42

36,42

Voorraad KNNV-tasjes

20,00

18,00 Saldo Plwg

572,30

572,30

Voorraad KNNV-petten

9,00

0,00 Saldo Vwg

202,30

399,39

Jubileumboeken (100 jaar)

54,00

51,00 Saldo weidevogels

300,00

420,05

Voorraad zoekkaarten

56,00

24,00 Saldo Wg S&B

150,00

114,82

Voorraad boeken 'De Grift'

4.110,00

3.310,00 Reservering 'Flora Eggelte'

90,00

90,00

Boeken- en projectenfonds

4.267,89

5.648,19

10.286,07

10.133,60

19.930,84

21.126,36

Eigen vermogen
Totalen

19.930,84

21.126,36 Totalen

Materiële middelen

jaar van aanschaf

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 2019
Onderwerp/post

realisatie 2019
In

Algemeen leden
Contributies leden 2019
Donaties
Afdracht KNNV landelijk
Organisatie
Bestuurskosten
Lidmaatschap GNMF
Bankkosten Triodos
Rente kapitaalrekening (ASN)
De Vier Jaargetijden
Promotie
Kosten (kraamhuur)
Zoekkaarten, etc.
Boeken
Verkoop 2e hands boeken
Activiteiten werkgroepen
Insectenwerkgroep
- kosten (budget)
Paddenstoelenwerkgroep
- kosten (budget)
Plantenwerkgroep
- kosten (budget)
Vogelwerkgroep
- cursussen
- kosten (budget)
- weidevogels
Werkgroep Sprengen en Beken
- kosten (budget)
- kosten (cursus)
Project Vitens
Activiteitencommissie
- lezingen: kosten
inkomsten

begroting 2019
Uit

In

4.655,00
11,00

Uit
4.500

3.033,50

2.950

60,94
50,00
140,67

20
50
150
5
180

5,50
136,42

89,00
926,60
256,00

25,00
37,50
804,72

25
50
700
150

550

85
70
80
524,50
150,00

400
255,16
29,95

150

190
150

500

90
70
500

125,18
500,00

99,78
1.073,61

521,40

Huisvesting wg, AC en bestuur

900
150

1.010,32

1.000

Totaal exclusief boek 'De Grift'
Saldo exclusief boek 'De Grift'

7.639,00

6.882,75
756,25

6.600

Boek 'De Grift'
Saldo boek 'De Grift

1.385,55

5,25
1.380,30

500

Totaal inclusief boek 'De Grift
Saldo inclusief boek 'De Grift'

9.024,55

6.888,00
2.136,55

7.100

7.065
35

Totaal generaal

9.024,55

9.024,55

7.100

7.100

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), Lezingen (06-03, 25-09, 10-10), Pingoruïne (16-03)
Zaalhuur, catering en kosten sprekers
bijdrage bezoekers

-1.073,61
521,40

Saldo

-552,21

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

267,01

Pawg

163,40

Plwg

182,99

Vwg

203,06

Weidevogelbescherming

22,60

WgS&B

109,46

Activiteitencommissie

0,00
totaal huisvestingskosten werkgroepen en commissies

ALV en BCC (de Groene Hoven)

948,52
61,80

Totaal huisvestingskosten

1.010,32
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11. Begroting 2020
begroting 2019
Onderwerp/post

In

realisatie 2019
Uit

In

begroting 2020

Uit

In

Uit

Algemeen leden
Contributies

4.500

4.655,00

Donaties

4350

11,00

Afdracht KNNV landelijk

2.950

3.033,50

2900

Bestuurskosten

20

60,94

50

Lidmaatschap GNMF

50

50,00

50

Organisatie

Bankkosten Triodos

150

Rente kapitaalrekening (ASN)

5

De Vier Jaargetijden

140,67

150

5,50

180

4
136,42

50

Promotie
Kosten (kraam)

25

Zoekkaarten, etc.

50

Boeken

700

Verkoop 2e hands boeken

150

550

25,00

25

89,00

37,50

80

40

926,60

804,72

800

650

256,00

150

Informatiepanelen bijenhotels*

750

Activiteiten werkgroepen
Cursussen (Vogels en S&B)

400

70

Kosten (budget)

524,50

515

Weidevogels

150

150

Project Vitens

500

500

Boek 'De Grift'

500

400

100

380,34
150,00

29,95

500,00

99,78

1.385,55

5,25

515
150

150

400

Activiteitencommissie
Lezingen: kosten

900

inkomsten

150

Huisvesting wg, AC en bestuur

1.073,61
521,40

1.000

Totaal

7.100

850

7.065

Saldo

200
1.010,32

9.024,55

35

1000
6534

6.888,00
2.136,55

7280
-746

*Toelichting: Dorpsraad Wenum Wiesel heeft een verzoek om financiële ondersteuning voor 2 informatiepanelen
ingediend. Deze wordt bekostigd vanuit het Boeken- en projectenfonds (inkomsten boek 'De Grift').
(€ 40 + % werkgroepleden x € 315)

Budget werkgroepen 2020

Iwg

aantal leden
20

15

%

vast bedrag
40

budget
87

budget afgerond
85

Pawg

10

7

40

64

65

Plwg

19

14

40

85

85

Vwg

63

47

40

188

190

Wg S&B

22

16

40

92

90

134

100

200

515

515

Totaal
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