
Aanwezig: Remco van Ek, Aat Barendregt, Matthijs Schouten, Georgette Leltz, Marcel van Ool, Jos Dekker, 
Jerry van Dijk, Annet Kempenaar, Inkie Goijer (notulant)

Afwezig met kennisgeving: Ies Zonneveld, Sas Terpstra, Rianne Meester-Broertjes, Allard van Leerdam, 
Wouter Wubben, Sander van Opstal

Locatie: Universiteit Utrecht, van Unnikgebouw, zaal 517

1. Welkom door voorzitter Matthijs Schouten
Matthijs Schouten heet iedereen welkom en opent de vergadering om 18.00 uur.

2. Notulen ALV 2008
De notulen van de ALV 2008 van 17 december 2008 worden zonder wijzigingen goedgekeurd en 
aangenomen door de algemene ledenvergadering.

3. Terugblik 2009
2009 was een rustig jaar voor de WLO.
De nieuwe werkgroep Europa is twee maal bijeen geweest. Resultaten van workshops zijn verschenen in 
Landschap.
De werkgroep Ecohydrologie heeft een studiedag georganiseerd rond Natura 2000 en 
grondwaterafhankelijke natuur. Een kort verslag hiervan heeft in Landschap gestaan. Een uitgebreider 
verslag zal op de website komen.
De werkgroepen historische ecologie en stadsecologie hadden geen activiteiten in 2009. 
Vertegenwoordigers van deze werkgroepen worden uitgenodigd voor de eerstvolgende vergadering van het 
algemeen bestuur.
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4. Financiën 2008
In 2008 bestond Landschap 25 jaar. Ter ere van het jubileum zijn gesponsorde fiets- en wandelroutes 
uitgebracht. Hierdoor zijn zowel de inkomsten als uitgaven hoger dan begroot. We hebben 2008 met 
ongeveer EUR 20.000 negatief afgesloten.
De kascommissie (Guido Nijland en Henk Rampen) heeft de financiële cijfers over 2008 gecontroleerd en 
juist bevonden.

Inkomsten begroting 2008 werkelijk 2008
contributies / abonnementen 56.000 52.645
Landschap 2.000 14.259
Ondersteunend themanummer 6.000
studiedagen / excursies 4.000 1.265
overige inkomsten 1.000 464
totaal inkomsten 69.000 68.633

uitgaven
landschap 38.400 41.493
fiets / wandelroutes 12.537
studiedagen / excursies 1.000 1.038
huisvestiging / personeel 26.400 26.400
verenigingskosten 3.200 802
totaal uitgaven 69.000 88.622

resultaat 0 -19.989

balans per 31 december 2008
liquide middelen 39.009
debiteuren / te vorderen 42.176
eigen vermogen 25.542
reserveringen 11.570
crediteuren / te betalen kosten 44.073
totaal 81.185 81.185
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5. Financiën 2009
In 2009 is geen themanummer met sponsoring uitgebracht, waardoor de inkomsten lager uitvallen. Het 
ledenbestand is in 2009 opgeschoond, waarbij oud-leden en oud-abonnees die niet meer te traceren zijn 
en / of al meerdere jaren niet meer hebben betaald zijn afgevoerd. Dit heeft bijna EUR 2.500 aan oninbare 
vorderingen opgeleverd. We hebben 2009 met ongeveer EUR 20.000 negatief afgesloten.
De kascommissie (Guido Nijland en Henk Rampen) heeft de financiële cijfers over 2009 gecontroleerd en 
juist bevonden. Zij stellen voor de penningmeester decharge te verlenen. De ALV gaat hier mee akkoord.

Inkomsten begroting 2009 werkelijk 2009
contributies / abonnementen 50.000 46.843
Landschap 2.000 175
Ondersteunend themanummer 8.000
studiedagen / excursies 2.000 2.925
overige inkomsten 1.000 454
totaal inkomsten 63.000 50.397

uitgaven
landschap 35.000 37.363
oninbare vorderingen 2.380
studiedagen / excursies 1.000 2.517
huisvestiging / personeel 26.400 26.400
verenigingskosten 600 512
totaal uitgaven 63.000 69.172

resultaat 0 -18.775

balans per 31 december 2009
liquide middelen 17.956
debiteuren / te vorderen 23.518
eigen vermogen 6.767
reserveringen 11.570
crediteuren / te betalen kosten 23.137
totaal 41.474 41.474

6. Begroting 2010
Voorgaande jaren hebben we telkens negatief afgesloten. Dit vraagt om bezuinigingen en het zoeken naar 
extra inkomsten. Onderhandelingen met het KNAG, waar ons secretariaat is gehuisvest, hebben een lager 
bedrag opgeleverd aan kosten voor huisvestiging en personeel (voorheen EUR 26.400, in 2010 EUR 
17.660). Een consequentie hiervan is dat een deel van de werkzaamheden van het secretariaat, zoals het 
bijhouden van de website en het notuleren bij vergaderingen wordt overgenomen door het bestuur. Voor een 
nummer van Landschap is al een sponsor gevonden, mogelijk wordt ook een tweede nummer ondersteund. 
Door de lagere kosten voor huisvestiging en personeel en de inkomsten door ondersteunde themanummers 
houden we aan het einde van het jaar zoʼn EUR 500 over.
Ook komende jaren zullen we blijven zoeken naar sponsoren voor themanummers. Elk jaar zal minimaal 1 
themanummer worden uitgebracht. De ALV heeft een voorkeur voor 1 themanummer per jaar. Jerry van Dijk 
geeft aan dat op die manier voldoende ruimte blijft voor op zich staande artikelen. Een tweede 
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themanummer zal alleen worden uitgebracht wanneer de insteek van dit tweede themanummer breed is, 
bijvoorbeeld door een landschap van verschillende invalshoeken te bekijken.
Bij de inkomsten staan nu EUR 8000 voorondersteunende themanummers. Dit is een schatting voor 2 
themanummers. De onderhandelingen voor 1 themanummer zijn al rond (EUR 5000). Voor een tweede 
nummer zijn de contacten al gelegd. Hier wordt ook naar 5000 euro gestreefd maar hier wordt nog over 
onderhandeld.

Inkomsten begroting 2010
contributies / abonnementen 46.000
Landschap 200
Ondersteunend themanummer 8.000
studiedagen / excursies 1.000
overige inkomsten 1.000
totaal inkomsten 56.200

uitgaven
landschap 36.000
studiedagen / excursies 1.000
huisvestiging / personeel 17.660
verenigingskosten 1.000
totaal uitgaven 55.660

resultaat 540

7. Vooruitblik 2010
Tijdens de ALV van 2008 is een discussie gehouden over verbreding en naamswijziging van de WLO. 
Matthijs Schouten stelt voor dit nu officieel te maken. De ALV stemt in met een naamswijziging naar 
Werkgemeenschap Landschapsonderzoek en een verbreding van landschapsecologisch onderzoek naar 
alle disciplines die zich met landschap  bezig houden. Het bestuur van de WLO gaat onderzoeken of het 
nodig is om deze naamswijziging officieel door te voeren en hoeveel dat kost.

Wij zullen in 2010 nieuwe (jonge) leden proberen te werven. Dit doen we onder andere door een 
postercampagne op universiteiten en hoge scholen en door het plaatsen van een opgavekaart op de 
verenigingspagina in elke Landschap.

Het moet niet nodig zijn om, net al in 2009, het ledenbestand eens in de zoveel jaar drastisch op te schonen. 
We zullen daarom een strenger beleid voeren op niet betalende leden en abonnees. Zij ontvangen twee 
herinneringen, 1x na een half jaar en 1x na een jaar. 3 maanden na de laatste herinneringen worden de 
leden en abonnees die nog niet betaald hebben afgevoerd.
Ook willen we het automatisch betalen stimuleren. Alle leden die nu nog niet automatisch betalen krijgen een 
brief met verzoek over te gaan naar automatisch te betalen. Bij elke opgavekaart zal de mogelijkheid staan 
automatisch te betalen. Automatisch betalen zal niet verplicht worden.

De WLO gaat met zijn tijd mee. We zullen de website intensiever gaan gebruiken en een groep starten op 
LinkedIn. De leden worden over deze LinkedIn groep geïnformeerd via Landschap en via de nieuwsbrieven 
die we dit jaar zullen versturen. De website wordt op dit moment bijgewerkt. Eind 2009 is de site gecrashed, 
waardoor veel informatie achterhaald is. Aanvullingen en nieuwe inhoud voor de website kan gemaild 
worden naar secretaris Inkie Goijer (rechtstreeks of via het secretariaat: wlo@knag.nl).
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In de herfst van 2010 zal de WLO een eerste promovendidag organiseren voor promovendi op het gebied 
van landschap.

In 2010 begint het bestuur met de voorbereidingen voor een congres over landschap in de brede zin. Met dit 
congres wordt de nieuwe insteek van de WLO gepresenteerd. Het congres zal plaatsvinden in de lente van 
2011.

Annet Kempenaar bereid vanuit het bestuur van de WLO een opinieartikel voor over landschap in crisistijd. 
Dit artikel zal in 2010 verschijnen in een landelijk dagblad.

Een nog samen te stellen studiegroep zal een studie uitvoeren naar transdisciplinaire/interdisciplinaire 
landschapsonderzoeken.

8. Afscheid van bestuursleden
We hebben in 2009 afscheid genomen van de bestuursleden Frans Beekman, Wim Knol, Johan van Soest, 
Allard van Leerdam en Aat Barendregt. Wij danken hen voor hun inzet voor de WLO.

9. Nieuwe bestuursleden
Matthijs Schouten stelt Wouter Wubben voor als nieuw lid van het algemeen bestuur. De ALV verwelkomt 
hem.

We hebben nog geen penningmeester gevonden. Secretaris Inkie Goijer neemt deze functie in 2010 op zich. 
In de tussentijd zal het bestuur verder zoeken naar een nieuwe penningmeester.

Het bestuur van de WLO ziet er in 2010 alsvolgt uit:

Voorzitter
Matthijs Schouten
Vice-voorzitter
Georgette Leltz (Duinwaterbedrijf Zuid-Holland)
Bestuurssecretaris en interim penningmeester
Inkie Goijer (Tauw)

Algemeen bestuur
Jos Dekker (Universiteit Utrecht)
Marco Glastra (Het Utrechts Landschap)
Annet Kempenaar (Alterra)
Marcel van Ool (staatsbosbeheer)
Sander van Opstal (LNV)
Roel Posthoorn (Natuurmonumenten)
Paul Roncken (Universiteit Wageningen)
Wouter Wubben (Gemeente Westland)

10.Rondvraag
Jerry van Dijk vertelt dat Barend Hazeleger, eindredacteur van Landschap de persprijs van het Wageningen 
Universiteitsfonds 2010 heeft gewonnen voor zijn zesdelige documentaire productie ”Stakeholdersʼ views on 
biological containment”.

11.Afsluiting
Matthijs Schouten sluit de vergadering af om 20.30 uur.
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