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kortom

Invasieve exoten kennen geen 
grenzen. In het Invexo-project 
(Interreg 2009-2012) werken 
24 partners uit Vlaanderen 
en Zuid-Nederland samen 
voor vier probleemsoorten, 
op het vlak van preventie, 
melding, schademeting, 
risicobeoordeling, bestrijding, 
onderzoek, communicatie en 
beleid. Eind 2012 verschijnen de 
eindrapporten met resultaten 
en aanbevelingen van de zes 
Invexo-werkgroepen: 
l casus grote waternavel
l casus stierkikker
l casus Amerikaans vogelkers
l casus zomerganzen
l communicatie
l voorstel beleid en 

samenwerking
RAVON werkt binnen dit 
project aan de stierkikker 
oftewel Amerikaanse brulkikker.

Op donderdag 27 september 
2012 organiseert Invexo 
een eindsymposium in 
‘s-Hertogenbosch (provinciehuis 
Noord-Brabant). Dit symposium 
is bedoeld voor wie in beleid 
of beheer geconfronteerd 
wordt met de problematiek 
van invasieve exoten in 
het algemeen en de vier 
casussoorten in het bijzonder. 

Programma (10 tot 16 uur)
Voormiddag: casussen 
stierkikker, Amerikaanse 
vogelkers, zomerganzen, grote 
waternavel, communicatie.
Namiddag: 
beleidsaanbevelingen vanuit 
casussen, voorstel beleid en 
samenwerking vanuit project, 
visie Europese commissie, 
slotmoment, receptie.

Meer informatie en 
inschrijven
Het eindsymposium is gratis, 
maar vooraf inschrijven 
is verplicht. Voor meer 
details over het project, het 
symposium (programma, 
inschrijvingen en locatie) en 
eindrapporten,  
zie: www.invexo.eu

Jeroen van Delft

Invexo eindsymposium –  
27 september 2012

Stierkikker (Foto: Raymond 
Creemers)

VOFF-programma 24 november 2012: 
Exoten; van waarnemen tot actie
Op zaterdag 24 november 2012 vindt in Nijmegen een 
Landelijke Dag plaats. Deze wordt georganiseerd door Sovon 
in samenwerking met de Nederlandse Ornithologische Unie 
(NOU), Vogelbescherming Nederland en de Stichting VOFF. 
Het door de VOFF georganiseerde sessieprogramma tijdens deze 
dag staat in het teken van exoten. In een serie lezingen wordt 
dit thema nader belicht. Daarnaast zijn er tal van stands van 
organisaties, werkgroepen, boek- en veldmaterialenverkopers 
en aanbieders van natuurreizen. Deze dag is vrij toegankelijk en 
interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in de Nederlandse 
-én exotische- flora en fauna. 
De VOFF (Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna) is het 
samenwerkingsverband van de PGO’s, waaronder RAVON. In de 
loop van het najaar kunt u meer details over het exotenprogramma 
vinden op www.voff.nl of op de website van RAVON.
De Landelijke Dag vindt plaats op de Universiteit Nijmegen in 
de Refter, de hal van het Erasmusgebouw en in het bijbehorende 
collegezalencomplex.

Jeroen van Delft

Bent u tevreden over het werk 
van RAVON, voeren wij projecten 
uit die u na aan het hart liggen 
en wilt u daarom graag iets 
extra’s aan RAVON geven? Met 
een eenmalige gift kunt u ons op 
elk moment steunen. Wij zijn blij 
met elke donatie!
U kunt uw gift overmaken 
op giro 5167681 ten name 
van Stichting RAVON, onder 
vermelding van ‘schenking’. 
RAVON beschikt over de 
zogenaamde ‘ANBI-status’ 
(Algemeen Nut Beogende 
Instelling). Dit betekent 
dat uw gift onder bepaalde 
voorwaarden aftrekbaar is van 
de belasting! Meer informatie 
over fiscale voordelen bij 
giften vindt u op de website 

van de belastingdienst (www.
belastingdienst.nl).
Via een legaat of erfstelling 
kunt u ons ook in uw testament 
opnemen. Zo kunt u er voor 
zorgen dat onze diersoorten 
beschermd blijven, ook als u er 
straks zelf niet meer bent. Samen 
met een notaris stelt u dan een 
testament op. U kunt RAVON 
een vast bedrag (een legaat) of 
een percentage (een erfstelling) 
geven van uw nalatenschap. 
Wilt u hierover meer informatie, 
dan kunt u iedere werkdag van 
9.00u tot 14.00u bellen met de 
Notaristelefoon: 0900-3469393. 
Voor een notaris bij u in de 
buurt, kunt u terecht op de site 
van het Nederlandse notariaat 
(www.notaris.nl).

Steun RAVON met een eenmalige 
gift of opname in uw testament


