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kortom

Natuurfilmpjes 
bij De Wereld 
Draait Door
23 oktober jl. is er in het TV-
programma De Wereld Draait 
een nieuwe rubriek gestart: De 
Natuur draait door. 

Wij ondersteunen dit idee 
omdat het een fantastisch 
laagdrempelige manier is om 
de verwondering over natuur 
breed in beeld te krijgen en het 
is een hele mooie manier om 
meer draagvlak te creëren voor 
onze natuur.  

Dus heeft u een mooi 
natuurfilmpjes? Stuur het 
op! Dit kan door het filmpje 
digitaal toe te sturen naar 
denatuurdraaitdoor@vara.nl  
met wetransfer.com of 
yousendit.com. Staat uw filmpje 
op bijvoorbeeld YouTube of 
Vimeo, stuur dan de link. 

Kijk voor meer informatie op de 
website: 
http://dewerelddraaitdoor.vara.
nl/index.php?id=2747. 

Ton Stumpel wint  
Lendersprijs 2012
Tijdens de RAVON-dag op 10 november 
jl. heeft Ton Stumpel de Lendersprijs 2012 
gewonnen. Ton heeft zich zowel nationaal 
als internationaal zeer actief ingezet voor 
de bescherming van onze soortgroepen. 
Ton is gepromoveerd op het beheer van 
reptielenhabitats. Hij was jarenlang voorzitter 
van de Conservation Comittee van de Societas 
Europaea Herpetologica (SEH) en heeft daar als 
vertegenwoordiger van Nederland veel werk verzet voor de praktische bescherming van dieren middels 
de Bern Conventie en de EU-Habitatrichtlijn. Met zijn lef en vastberaden inzet weet hij zich vast te 
bijten in als lastig te boek staand onderzoek, zoals zijn werk aan de zandhagedis en de hazelworm.  
Bij tegenslagen heeft Ton zijn warme persoonlijkheid altijd weten te behouden.
Volgend jaar zal er een interview met Ton worden opgenomen in ons tijdschrift RAVON.  
Wilt u meer lezen over de Lendersprijs en de Lendersprijswinnaars ga dan naar  
www.ravon.nl (> Activiteiten > Landelijke Dag > Lendersprijs).

Harry Keereweer (links), voorzitter a/i Raad van Toezicht RAVON reikt de Lendersprijs bestaande 
uit een sculptuur en een oorkonde uit aan Ton Stumpel (rechts) (Foto: Arnold van Rijsewijk)

contributieverhoging
De jaarlijkse contributie van RAVON bedraagt € 22,-. Deze wordt gebruikt om de kosten van het 
tijdschrift RAVON te dekken evenals onkosten van werkgroepen, afdelingen en Raad van Toezicht 
en het mogelijk maken van diverse onbetaalde ondersteunende taken ten gunste van donateurs. De 
contributie bleek daartoe niet meer toereikend en daarom zien we ons genoodzaakt de minimum 
contributie per 1 januari 2013 te verhogen van € 22,- naar € 24,-. 

Deze gelegenheid neem ik graag te baat om u te bedanken voor uw zeer trouwe steun aan RAVON. 
Het aantal donateurs is de laatste jaren flink gestegen en dit ondanks dat vele andere natuur- en 
milieuorganisaties hun ledenaantallen zien teruglopen. Dank voor uw jarenlange steun!

Rob van Westrienen, directeur RAVON


