
 

Verslag ALV WLO 17 juni 2020 - digitaal via Zoom   door Lian Kasper  

 
Aanwezig: Nel Sangers, Sander van Opstal, Jos Dekker, Niek Hazendonk, Jos Verheul, Moniek Nooren, 
Lian Kasper, Johan Meeus, Jos Bonnemayer, Arjen ter Harmsel, Theo van der Sluis 
 
Mededelingen: Lian deelt technische details voor gebruik zoom  
 
Opening en vaststelling agenda: vastgesteld 
 
Verslag ALV 2019: Sander neemt nog contact op met Diny Tubbing, en checkt nogmaals belangstelling 
werkgroep stadsecologie. Dit heeft in het verleden nog niet tot reacties geleid. Niek licht stavaza IALE 
lidmaatschap toe: we worden voor 500 euro collectief lid van IALE Europe. Met IALE world zijn we nog in 
gesprek. Details in komende LANDSCHAP. Verslag vastgelegd. 
 
Terugblik 2019: adhv het inhoudelijk jaarverslag 2019. Sander: Twee duimen omhoog voor de digitale 
nieuwsbrief. Correctie van Moniek: kascommissielid was Henk Jansen (2018-2020) 
 
Financiën adhv financiële stukken: Moniek: goede reserve, uitgaven van landschap zijn mee gevallen, 
dus mooi resultaat. Kanttekening: (hoofd) redactie doet het om niet. Contributies lijken ok, maar 
resultaat daalt vanwege niet-betalende leden. Dit nemen we in het vervolg mee in de begroting. Jos 
Bonnemayer: werkt terugdringen in soorten lidmaatschap niet averechts? Jammer dat je niet lid kunt 
zijn zonder blad bijvoorbeeld. Schrikt dit mensen niet af? Zelf ben ik lid zonder blad, ik ging naar het 
buitenland dus ontving het blad niet. Sommige leden willen wellicht het blad digitaal raadplegen, niet 
meer op papier ontvangen. Jos D: vind dalende ledentallen zorgwekkend, en weet niet hoe deze trend 
te keren. Volledig digitaal blad worden betekend website achter slot zetten, dit zou onderzocht moeten 
worden en is grote klus. Nu is het al mogelijk om artikelen via de nieuwsbrief en op de website digitaal 
in te zien. Van gesponsorde nummers worden complete nummers opgenomen, dus helft van de inhoud 
is gratis in te zien. Is dit aanleiding om lidmaatschap op te zetten? Effect van de nieuwsbrief kan dus zijn 
dat leden afhaken. Niek: belangrijk om weer een levendige vereniging te worden. Dan is 65 euro 
goedkoop om lid te zijn, met daarnaast nog prachtig blad.  
 
Moniek heeft contact gehad met kascommissie, deze is  vanwege corona niet bijeen gekomen. Afspraak 
voor 22 juni. Financieel jaarverslag is goedgekeurd, mits kascommissie ook decharge verleend. Deze zal 
op de website aan de financiële stukken worden toegevoegd. [toevoeging 1 juli: kascommissie verklaring 
en decharge verleend, zie einde document] 
 
Kascommissie: de WLO zoekt een nieuw lid voor de kascommissie 2020-2022. Moniek: aanmelding 
binnen van  Boudewijn Beltman. De vergadering is akkoord met zijn toetreding. 
 
Nieuws uit het bestuur: Het bestuur zoekt naar versterking. Leden die graag willen helpen de ambities 
van het bestuur te realiseren zijn heel hartelijk welkom om contact op te nemen. 

 
Voordragen nieuw erelid WLO [stemming]: Nel: We staan stil bij het feit dat zeer gerenommeerde 
personen aangesloten zijn bij de WLO. We willen dit graag zo houden en dragen Matthijs Schouten voor 
als erelid vanwege zijn verdiensten als voorzitter, en zijn betrokkenheid bij de WLO. Jos B: gebruikelijk 
om ereleden zichtbaar op de site te hebben en daarmee te eren. Kan dit? Lian gaat dit doen, incl. 



checken wie huidige ereleden zijn. Opmerking: is Ies Zonneveld erelid? Schande zo niet. Lian: is niet zo, 
gaan we hier iets mee doen?  Jos B: Kan iemand ook postuum erelid worden? Arjen: iemand die is 
overleden kan er niets van vinden, dus niet logisch. Sander: we moeten benoeming goed voorbereiden 
en er moet wel wat voor gebeuren, hier gaat wel werk in zitten om laudatio te schrijven en uitreiking 
feestelijk te verzorgen. 
 
Stemming: Unaniem voor benoeming, 10 stemmen. 
 
Vooruitblik activiteiten (Academie voor Landschap, excursies, 50 jarig bestaan WLO 2022) 
 
Lian geeft toelichting op de Academie voor Landschap. Geen vragen of commentaar. Nel: fantastische 
opsteker deze samenwerking met SBB.  
 
Excursies: zijn uitgesteld, hopelijk in het najaar weer. Sander: excursie is mooie manier om informeel te 
ontmoeten en uit te wisselen. Nel peilt interesse excursies, aanwezige leden zijn enthousiast. Nel: 
excursie op landgoed de Reehorst komt eraan. 
 
50-jarig bestaan: Johan: NVTL jubileum is ook 2022. Levert dit iets op? Niek: goede zaak om te kijken wat 
we gezamenlijk kunnen doen.  
 
Toekomst WLO: eventuele samenwerkingen en nieuwe wending in het kader van 50 jaar WLO [inspraak] 
 
Nel doet toelichting: We zijn op zoek naar logische samenwerkingen met andere partijen op gebied van 
bijvoorbeeld overlap in bladen, samenwerken in activiteiten, ledenadministratie. Jos V: VVM. Niek: 
NVTL. Jos D: VNLB en levende natuur. Nel: Heimans Thijsse. Positieve constructieve gesprekken. We 
zitten middenin verkenning. 
 
Jos B: samenwerking ok, maar ook werken aan identiteit. Een thuishaven van landschapsecologen. Jos D: 
landschapsecologen zijn uit NL aan het verdwijnen, een thuishaven creëren lijkt op oude van dagenhuis 
opzetten, weet niet of een vereniging daarop kan draaien. Wel staat het landschap ongelofelijk in de 
belangstelling. Vooral landschapsarchitecten zijn er erg mee bezig. Ecologische kennis kan wel versterkt 
worden, maar landschapsecologen zijn er niet. Niek: landschapsecologische blik is niet verdwenen. 
Wees helder waar WLO over gaat en waar het voor staat. Sander: expliciet richting landschap ingezet 
tijdens tijd van Matthijs, zonder ecologie. Dit is goede zaak. Jos D: landschapsonderzoek in brede zin van 
het woord. Breedheid is belangrijk. Jos V: belangrijk onderwerp om verder uit te diepen als vereniging, 
met leden. Voorstel om bijeenkomst via zoom hierover te houden, oproep via nieuwsbrief. Jos D: dit kan 
ook in het kader van WLO 50 jaar. Voorstel: iedereen aanwezig schrijft een half A4 met hun ideeën. Niek 
Arjan Theo Johan Jos D Jos B Sander en Jos V zeggen toe. Jos V gaat dit coördineren. Bijdragen binnen 6 
weken naar josverheul@xs4all.nl. Lian: neem hierin mee de context van de toekomst van de WLO: hoe 
zie je die in het kader van deze discussie? 
 
Rondvraag: 
 

Sander: logische momenten erelidmaatschap aankondigen Matthijs: Aftrap Academie voor Landschap, 

of bij jubileum 2022. 



Jos V: Aandacht voor gebruik bestrijdingsmiddelen: moeten we hier als WLO iets van vinden? Sander: 

prachtige bijdrage voor LANDSCHAP om debat te stimuleren. Jos D: andere optie is nieuwsbrief juli. 

Niek: wel voorzichtig mee zijn, onderwerp wordt afgekraakt. Jos V. maakt voorzet. 

 

Verklaring van de Kascontrolecommissie 2019 Werkgemeenschap Landschapsonderzoek 

De Kascontrolecommissie  heeft op 22 juni 2020 de boeken van de penningmeester Werkgemeenschap 

Landschapsonderzoek over het jaar 2019 gecontroleerd. Afgezien van enkele fouten in de opgave over 

het jaar 2016, die ondertussen door de penningmeester verbeterd zijn,  

heeft zij geconstateerd dat: 

1. De opgave van inkomsten van abonnementen en contributie in de winst- en verliesrekening 

2019 correspondeert met het aantal aangesloten leden en instellingen; 

2. De gemaakte uitgaven corresponderen met de administratie daarvan en dat deze op 

overzichtelijke wijze zijn geordend; 

3. Het eigen vermogen vrij veel is toegenomen; 

4. De begroting is gebaseerd op een te hoog aantal leden, daar de niet-betalende leden relatief 

laat uit het ledenbestand worden verwijderd;  

5. Er verder geen opmerkingen over de financiële stukken zijn. 

 

De Kascommissie formuleert de volgende adviezen: 

• Om de portokosten te verlagen wordt aanbevolen de jaarlijkse rekening aan de leden bij het 

eerste nummer van het tijschrift Landschap in een aparte enveloppe in te sluiten;  

• De Kascommissie raadt het bestuur aan de administratie die nu door het KNAG wordt verzorgd 

elders uit te laten voeren, wat (mogelijk) tot een aanzienlijke verlaging van de kosten kan leiden; 

• Het relatief grote aantal niet betalende leden en abonnees actiever op hun plicht tot betaling te 

wijzen; als deze leden slecht bereikbaar zijn is het aan te bevelen nog één maal een intensieve 

aanmaningsactie uit te voeren. 

 

De Kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering van de Werkgemeenschap 

Landschapsonderzoek de jaarstukken over het jaar 2019 goed te keuren en het bestuur decharge te 

verlenen voor het gevoerde financieel beleid. 
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