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Bestuurssamenstelling, ALV en bestuursvergaderin-
gen. In 2004 bestond het bestuur uit de volgende 
personen: 

Voorzitter – Evert Ruiter 

Secretaris – René Manger 

Penningmeester – Frans Koning 

Ledenadministratie – Willem-Jan Hoeffnagel 

Bestuurslid redactie – Robert Ketelaar 

Waarnemingen coördinator – André Hospers 

Activiteitencoördinator –  vacant  

  

Het bestuur is vanaf maart 2004 ongewijzigd geble-
ven. Iris Niemeijer (activiteitencoördinator) en Dick 
Groenendijk (redactievertegenwoordiger) zijn af-
getreden. Job Teeuwen bleef als activiteiten-
coördinator beschikbaar, maar het bestuur behoefde 
geen beroep op hem te doen. 

Dick Groenendijk is opgevolgd door Robert Ketelaar. 
Op de oproep voor de functie van activiteitencoördi-
nator in de NVL Nieuwsbrief van juni 2004 heeft 
niemand gereageerd. In maart 2006 moet het gehele 
bestuur (uitgezonderd de redactievertegenwoordiger) 
aftreden. Iedereen is dan echter herkiesbaar. 

Naast de algemene ledenvergadering op 27 maart, 
vergaderde het bestuur in 2004 twee maal. Op 12 
maart en op 15 oktober, beide keren in Zwolle.    
Overige contacten verliepen via e-mail en telefoon.  

 
Algemene activiteiten 
Het jaar 2004 werd bovenal gekenmerkt door       
activiteiten op provinciaal niveau. 
In diverse provincies is een start gemaakt met een 
verspreidingsonderzoek. Deze provinciale onder-
zoeken zullen, naar verwachting rond 2010, leiden tot 
een aantal provinciale verspreidingsatlassen. Een 
spannend vooruitzicht. 
Op voorhand werden (c.q. worden binnenkort) voorlo-
pige verspreidingsatlassen uitgegeven. Deze       
uitgaven worden financieel mogelijk gemaakt door 
NVL, EIS en Vlinderstichting. 
De landelijke studiedag in Zwolle werd goed bezocht 
ruim 70 NVL-leden gaven acte de présence. Het   
lezingenaanbod was goed en ook de mystery-quiz, 
inmiddels een aardige traditie, viel goed in de smaak. 
De Libellenwerkgroep Zuid Kennemerland organi-
seerde wederom een succesvol en goed bezocht 
Pinksterkamp. Ditmaal in De Lindevallei.  
Het soortgerichte onderzoek aan de noordse winter-
juffer nadert haar eind. De projectgroep wacht de 
resultaten van het voorjaar van 2005 nog af en gaat 
dan over tot het verwerken van alle gegevens. Die 
zullen worden gepubliceerd in een Brachytron-special 
welke verschijnt in 2006. Deze special zal naar ver-
wachting veel nieuwe en boeiende (ecologische) 

kennis omtrent deze soort bevatten. 
 
PR 
In 2004 is de NVL stand tijdens de Vlinderdag op 13 
maart in Ede en de SOVON/VOFF op 27 november 
in Nijmegen aanwezig geweest. De stand werd beide 
dagen bemand door André Hospers en René      
Manger. De NVL was voor het eerst met een stand 
op de SOVON dag aanwezig en onze aanwezigheid 
bleek goed voor de naamsbekendheid; het leverde 
11 nieuwe leden op. In 2005 zullen we daarom     
tijdens deze dagen aanwezig zijn. Momenteel wordt 
er gewerkt aan een goede stand-inventaris en outfit. 
Er is inmiddels een heuse NVL vlag. 
 
NVL Nieuwsbrief  en Brachytron 
De redactie van de NVL Nieuwsbrief bestaat uit Henk 
Bunjes, verzending (vanaf maart 2002), Gerard   
Abbingh, redactie (vanaf maart 2003) en René Man-
ger, eindredactie (vanaf maart 2002). In 2004      
verschenen vier Nieuwsbrieven. De redactie heeft in 
goed onderling overleg eind 2004 de mogelijkheid 
onderzocht een goedkopere en mindere arbeidsin-
tensieve distributie. Hierbij is gekeken naar          
efficiëntie, kosten en flexibiliteit.   
Als proef is het laatste nummer van de Nieuwsbrief in 
2004 door een drukkerij in Assen uitgevoerd. De 
adressen werden digitaal aangeleverd en de ver-
zending werd door de drukkerij verzorgd. Deze    
manier blijkt tijdwinst, meer flexibiliteit en een       
duidelijke kostenbesparing (20 %) op te leveren.  
Door deze werkwijze komt het aandeel van Henk 
Bunjes te vervallen. Via deze weg willen we als NVL 
bestuur en redactie Henk hartelijk danken voor drie 
jaar prettige en solide samenwerking! 
De stand van zaken betreffende de Brachytron is te 
lezen op pagina 4 van deze nieuwsbrief. 
 
Waarnemingen 
Terugkijkend op het jaar 2004 is toch het nodige  
gedaan. De leukste gebeurtenis is de uitbreiding van 
de populatie van donkere waterjuffer (Coenagrion 

armatum) in de Weerribben. Om voor bescherming 
van deze bijzondere soort te zorgen werd in 2004 
veldonderzoek aan deze soort verricht. 
Zoals afgesproken tijdens de Libellenstudiedag werd 
op zaterdag 15 mei gezocht naar de sierlijke witsnuit-
libel (Leucorrhinia caudalis) bij de Oisterwijkse     
vennen. Twee groepen zochten de verre omgeving 
van het Belversven af. Er werd met 18 mensen in 
drie groepen gezocht, maar de de soort werd niet 
aangetroffen. Zie voor details het verslag op bladzijde 
9 in deze nieuwsbrief.  
De bandheidelibel heeft nu Drenthe en Friesland 
bereikt. 

Bestuursverslag NVL 2004 



NVLNVLNVLNVL----NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbrief  nummer 1 (Jrg 9), februari 2005 

6 

Internationale en Nationale contacten 

Op 19 oktober kwamen in Kranenburg (D) circa 50 
mensen bijeen voor een symposium. Er waren veel 
lezingen met interessante informatie. Helaas was er 
wat weinig tijd voor discussie. De verslaglegging van 
het symposium zal via een Brachytron-special plaats-
vinden. De volgende stap in het kader van grens-
overschrijdende projecten zal samenwerking met bij-
voorbeeld België of Nord-Rhein Westfalen worden. 

Net als vorig jaar is het EIS coördinatoren overleg in 
Leiden bezocht. Tijdens dit overleg werden de plannen 
van EIS voor de toekomst en de gerealiseerde       
projecten en doelstellingen besproken. Aandacht voor: 
ontwikkeling internet, het bosranden project,           
actualisering verspreiding van het vliegend hert, maar 
ook bezuiniging door het rijk op subsidies van         
bijvoorbeeld taxonomie projecten. 

Waarnemingenverslag 

Na het overweldigende succes van 2003 is ook dit jaar 
weer voorzien in een waarnemingenverslag. Nadat 
vlinders en sprinkhanen in 2003 behandeld werden zijn 
in 2004 de habitatrichtlijn-soorten aan de beurt. De 
verspreidingskaartjes van kolibrievlinder, koningin-
nepage en wespenspin spraken tot de verbeelding. 
Waarnemingen die nog niet door de CWNO            
beoordeeld zijn staan nog niet op de kaartjes. We  
hopen dat ook dit verslag aanleiding geeft om je waar-
nemingen in te leveren, we zijn blij met elke           
waarneming, bij voorkeur digitaal aangeleverd. De 
spreadsheets kun je downloaden via  www.naturalis.nl/
eis. 

De waarnemingenverslagen (en de provinciale projec-
ten) hebben tot veel gegevens geleid. Alle waarnemers 
bedankt!  

Rekening van Baten en Lasten 2004
  

 

      
Baten    Lasten  

Subsidies 3004,54 Bestuur     170,90  

Contributie 4336,00 Studiedag       0,00  

Verkoop      8,82  Periodieken 4921,96  

Rente  140,99   Activiteiten   478,98  

W.D.A.+GdO 750,15  W.D.A.+GdO   514,00  

    WDA Symposium   0,00  

    CWNO        0,00  

    Winst+/verlies- 2164,66  

Totaal  8250,50 Totaal  8250,50  

      

Overzicht rekeningen      

Kas          0,00      

Postrekening   2370,56      

Plusrekening 11685,48      

Totaal  14056,04      

      

Balans 2004      

      

Activa       2004 Passiva                  2004 

Inventaris        0,00 Schulden         0,00  

Nog te ontv.            0,00      

Kas         0,00      

Postrekening  2370,56      

Plusrekening 11685,48  Eigen verm. 14056,04  

Totaal  14056,04 Totaal  14056,04  

Begroting Nederlandse Vereniging voor   
  Libellenstudie 2005   

  
   

Inkomsten   Uitgaven  

Subsidies  1454,55  Libellenstudiedag   50,00  

Contributie  3915,00  Activiteiten  200,00  

Rente    150,00  Periodieken                 5000,00  

Verkoop     50,00  Bestuur       175,00  

        
   

    Saldo               144,55  

Totaal  5569,55  Totaal             5569,55  

        
   

Periodieken (incl. Verz.)  Periodieken (incl. Verzending)
     

Brachytron 2  1500,00  3000,00  

Nieuwsbrief 4  600,00   2400,00  

Totaal      5400,00  

 

 

Lidtype Bedrag  Aantal  Totaal 

Gewoon 13,00   263  3419,00  

Jeugd    7,00      20    140,00  

FOC    0,00      15        0,00  

Buitenlands 15,00        9    135,00  

Instituut  13,00     17    221,00  

Lid v. h. leven   0,00        4        0,00  

Totaal      328  3915,00  


