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ALGEMEEN 
 
Samenstelling bestuur: 
Anton van Haperen (voorzitter) 
Sietske Rintjema (secretaris, tot september 2016) 
Marjolein van Os (secretaris, vanaf september 2016) 
Poppe Kloen (penningmeester) 
Melchior van Tweel (algemeen bestuurslid, tevens ledenadministrator) 
Rutger Zeijpveld (webbeheerder) 
Lidia Gerrits (advertentiebeheer en sponsoring) 
Wannes Castelijns (bestuurslid) 
Verder vertegenwoordigden Isa Schimmel en Bart van Tooren traditiegetrouw de redactie 
tijdens de bestuursvergaderingen. 
 
Kascommissie: 
Han Runhaar 
Rik Nijland 
  
Het bestuur kwam in 2016 vier keer bij elkaar, namelijk op 16 maart, 8 juni, 14 september en 
7 december. De vergaderingen vonden plaats op het kantoor van Staatsbosbeheer in 
Amersfoort. De vergadering in september was een gezamenlijke vergadering van bestuur en 
redactie in het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in Brunssum, met aansluitend 
een excursie over de Brunssummerheide.  
De volgende onderwerpen werden dit jaar besproken in het bestuur. 
 
 
BESTUURSWISSELINGEN 
In september is er afscheid genomen van Sietske Rintjema als secretaris. Tegelijk zijn 
Wannes Castelijns (Zeeuws Landschap) en Marjolein van Os (Bosgroep Midden Nederland) 
toegetreden als nieuw bestuurslid; Marjolein als secretaris en Wannes als algemeen 
bestuurslid.  
 
 
FOUNDING FATHERS EN STATUTEN 
In 2015 constateerden we dat onze statuten (uit 1984) niet op alle punten meer worden 
nageleefd. Opvallend is dat het contact met onze “founding fathers” (SBB, NM, RIN en 
KNNV) niet meer op de afgesproken wijze gebeurt. Sommige van de toenmalige partners 
bestaan niet meer als zodanig terwijl er in de afgelopen 30 jaar ook nieuwe contacten zijn 
ontstaan, bijvoorbeeld met De 12 Landschappen. In 2016 (en deels al in 2015) zijn met alle 
organisaties afzonderlijk gesprekken gevoerd om het contact te hernieuwen. Dit betreft 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, Alterra en KNNV. Wij vinden 
het belangrijk om het contact met hen te behouden in verband met samenwerking voor het 
tijdschrift. 



De statuten dienen te worden nageleefd òf aangepast. In 2016 hebben we besloten de 
statuten aan te passen op de punten: founding fathers, BTW plicht en ANBI-status. Hieraan 
zijn (notaris)kosten verbonden. Tevens is toestemming nodig van de founding fathers. We 
hebben besloten deze wijziging nog even op te schorten tot de BTW-status is geregeld. 
 
 
FINANCIËN EN FISCUS 
In 2016 heeft het bestuur nader advies ingewonnen inzake Btw. De vraag was of de stichting 
BTW plichtig is en dus belasting moet betalen over de bedragen die zij int. Dat zou 
betekenen dat we tevens recht zouden hebben op BTW teruggaaf. Dit blijkt inderdaad het 
geval te zijn. In 2016 is daarom een Btw-nummer aangevraagd bij de Belastingdienst. Er is 
een Btw opgave ingediend over de periode 2011 - 2016.  
 
In 2016 is besloten de contributie te verhogen naar € 35,00 incl BTW voor particulieren, € 
60,00 excl BTW voor instellingen en € 12,50 voor studenten. 
 
Uitgangspunt voor de financiën is dat het gewone tijdschrift kostendekkend moet zijn, 
terwijl we voor themanummers extra financiering zoeken. Op de themanummers willen we 
eventueel zelf toeleggen als dat nodig is. Dat willen we wel van tevoren vastleggen. 
 
Het eindresultaat over 2016 bestond uit een exploitatietekort van circa € 16.000. 
 
Overige zaken rond de financiën zijn vastgelegd in het financieel verslag over 2016. 
 
 
PUBLICITEIT EN WEBSITE 
De website van DLN wordt goed bezocht. Ook zijn we te vinden via Facebook en Twitter en 
op www.natuurtijdschriften.nl. Op Facebook had DLN in juni 2016 ruim 900 volgers. 
Helaas is er structureel te weinig tijd om aandacht te besteden aan de website en aan 
Facebook en Twitter. Zaken die steeds blijven liggen zijn: mogelijkheden voor een digitaal 
abonnement, betalingsmogelijkheid met ideal toevoegen bij bestelling van oude nummers, 
bijwerken van pdf’s in de website www.natuurtijdschriften.nl.  
 
 
WERVING EN ABONNEES 
De ambitie van het bestuur is om minimaal 2000 abonnees te hebben. Het aantal abonnees 
neemt de laatste 10 jaar af. We fluctueren nu rond de 2000. Het aantal abonnees in 2016 
was ongeveer gelijk (lichte daling) aan dat in 2015. 
 
In 2016 hebben 300 afstudeerders van Larenstein een tasje gekregen met een nummer van 
DLN en een aanbieding voor verlenging van het studentenabonnement. Oude nummers van 
DLN zijn naar scholen, universiteiten en NME’s gestuurd.  
 
 



ADVERTENTIES EN FONDSEN 
Het aantal adverteerders was goed in 2016. Per nummer werd 1,25 tot 2 pagina’s gevuld 
met advertenties. Door Lidia wordt steeds gezocht naar nieuwe mogelijke adverteerders. 
Nieuw sinds 2016 is dat jaarlijks even contact opgenomen wordt met de vaste 
adverteerders. Tevens is er voor gezorgd dat voor kleine adverteerders vaker adverteren 
voordeliger wordt ten opzichte van telkens in één nummer. 
 

 

ARTIKELEN IN 2016 
Het aantal aan de redactie aangeboden manuscripten (37 stuks) was in 2016 meer dan in 
voorgaande jaren. Of hier sprake is van een kentering in de dalende lijn sinds 2010 is de 
vraag, omdat er veelal sprake was van korte bijdragen, meestal geschikt voor rubrieken. Dit 
aantal besproken artikelen is exclusief de artikelen in de (twee) themanummers. Het aantal 
gepubliceerde pagina’s, in totaal 262, blijft achter vergeleken bij voorgaande jaren; dit hangt 
met name samen met de dunnere themanummers. Gemiddeld zijn de gepubliceerde 
artikelen van vergelijkbare lengte als vorige jaren. Het aantal afgewezen artikelen was in 
2016 hetzelfde als vorig jaar (3 stuks). 
Er zijn in 2016 meerdere excursies aangeboden: Waalse St. Pietersberg in mei 2016 n.a.v. 
artikel in november 2015 (14 deelnemers); herinrichting infiltratiekanalen Oostduinen in juni 
2016 n.a.v. artikel in mei 2016 (helaas 0 deelnemers); excursie naar stuivende 
Kennemerduinen, eveneens n.a.v. artikel in mei 2016, kon vanwege trieste omstandigheden 
geen doorgang vinden; in themanummer Stadsnatuur (juli 2016) werd aangesloten op twee 
algemene excursies; in themanummer Landschapsanalyses (nov. 2016) werd excursie naar 
Teut-TenHaagdoorn (B) in april 2017 aangeboden. 
 
  
 

 


