
 

 

JAARVERSLAG DE LEVENDE NATUUR 2017 

 
 
ALGEMEEN 

 
Samenstelling bestuur: 
Anton van Haperen (voorzitter) 
Marjolein van Os (secretaris) 
Poppe Kloen (penningmeester, tot juni) 
Matthijs Courbois (penningmeester, vanaf juni) 
Melchior van Tweel (algemeen bestuurslid, tevens abonnee-administratie) 
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. 
 
Samenstelling redactie: 
Bart van Tooren (hoofdredactie) 
Isa Schimmel – ten Kate (eindredactie) 
Maaike de Graaf 
Jos Hooijmeijer 
Piet van der Reest 
Han Runhaar 
Piet Schipper 
Jan van Uytvanck 
Philippine Vergeer 
Rik Nijlant 
Albert Vliegenthart 
 
Kascommissie: 
Han Runhaar 
Rik Nijland 
  
Het bestuur kwam in 2017 vier keer bij elkaar, namelijk op 21 maart, 14 juni, 13 september 
en 6 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 Hotel de Brabantse Biesbosch/Restaurant het Bolle Bevertje in Werkendam, met 
aansluitend een excursie in de Brabantse Biesbosch.  
De volgende onderwerpen werden dit jaar besproken in het bestuur. 
 
 



 

 

BESTUURSWISSELINGEN 
In september namen we afscheid de penningmeester. Hij had zijn functie in januari 
neergelegd. Van januari tot juni heeft de abonnee-administrator dit waargenomen. In juni is 
de nieuwe penningmeester aangetreden. 
 
In december namen we afscheid van de webbeheerder. Vanaf december is Mathieu 
Groeneveld aangetreden in deze functie.  
 
In november is de abonnee-administrator uitgeschreven uit het bestuur vanwege zijn 
dubbele functie (bestuur en administratie). 
 
 
FINANCIËN EN FISCUS 
Zoals gepland is het saldo over 2017 negatief. Het verlies is met ruim € 11.000 echter groter 
dan vooraf gehoopt. Aan de inkomstenkant lijkt het bedrag erg op de begroting, aan de 
uitgavenkant zijn de verwachte bedragen echter bij elkaar fors overschreden. 
Overschrijdingen zijn onder meer opgetreden bij vormgeving, drukwerk, eindredactie en 
diverse onkosten. Door de penningmeester zijn voorstellen gedaan voor vermindering van 
de uitgaven van vormgeving en drukwerk en verhoging van de inkomsten, met name voor 
themanummers. 

De subsidie voor het PGO themanummer is afgewezen. Dit themanummer is vervallen. 

De BTW teruggave was in 2017 eenmalig € 30.000. Naar verwachting zal dit de komende 
jaren € 8.000 – 10.000 per jaar bedragen. 
 
Verder wordt voor de financiën verwezen naar het financieel verslag. 
 
 

DISCUSSIE TOEKOMST DLN 
In maart – sep is discussie gevoerd over de toekomst van De Levende Natuur (in september 
gezamenlijk met de redactie). Ook zijn mensen in onze omgeving gevraagd naar hun mening. 
Aanleiding: De huidige redactionele formule stamt uit jaren ’80. Er spelen nu twee 
problemen: het kopij-aanbod loopt terug en het abonneebestand neemt af, waarbij een 
groot aandeel van ouder dan 70 jarigen. DLN is toe aan herijking. 
Er is gediscussieerd over doel, doelgroep, inhoud en vorm van DLN. Uiteindelijk was de 
conclusie dat we eerst helder moesten hebben wat de missie en doelgroep van DLN is en hoe we 

die willen bereiken. 

 
Bovenstaande was input voor een notitie van een afvaardiging van bestuur en redactie over 
de toekomst van DLN. Deze is in dec besproken. In de notitie zijn twee scenario’s geschetst 
voor de toekomst van DLN: 



 

 

• In het eerste scenario blijft DLN een (semi)wetenschappelijk vaktijdschrift voor 
professionals in natuurbeheer en natuurbeleid. Lezers die niet in het natuurbeheer of 
–beleid werken, zijn en blijven welkom als lezer, maar zij behoren niet tot de primaire 
doelgroep. In dit scenario past de optie om te proberen ‘de wetenschappelijke status’ 
van DLN te verhogen. De wat formele stijl van DLN met relatief veel aandacht voor 
vraagstelling en methodiek blijft gehandhaafd. 

• In het tweede scenario moet DLN zich ontwikkelen tot een podium dat 
natuurliefhebbers en natuurprofessionals met elkaar verbindt en waar 
geïnteresseerden op een verdiepende manier worden geïnformeerd over de natuur. 
De scoop is duidelijk breder dan alleen natuurbeheer en -beleid. Bijvoorbeeld 
artikelen over soorten, hun eigenaardigheden en verspreiding kunnen een plek 
krijgen. In dit scenario passen een meer journalistieke stijl met korte bondige 
artikelen en (meer) ruimte voor discussie en mededelingen.  

Het tweede scenario, waarin gekozen wordt voor verbreding van de doelgroep, spreekt het 
bestuur het meest aan. We zijn ons ervan bewust dat een dergelijke keuze vragen met zich 
meebrengt als: wat voor soort medium moet DLN zijn (tijdschrift, digitaal medium of 
combinatie) en wat voor soort redactie hoort daarbij. 
 
In december was de planning om in maart 2018 de knoop door te hakken over de te kiezen 
richting. Daarna zou de visie moeten worden uitgewerkt in acties. Eventueel zou een 
consultatie van een bredere groep hiervan onderdeel kunnen uitmaken. 
 
 

PUBLICITEIT EN WEBSITE 
De website van DLN wordt goed bezocht. Ook zijn we te vinden via Facebook en Twitter en 
op www.natuurtijdschriften.nl. Helaas is er structureel te weinig tijd om aandacht te 
besteden aan de website en aan Facebook en Twitter. Zaken die tot nu toe 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. 
Hopelijk kan de nieuwe webbeheerder ons hierbij helpen. 
 
 
WERVING EN ABONNEES 
Het aantal abonnees daalt langzaamaan verder. In juli 2017 hadden we ongeveer 1900 
abonnees. 
 
 
ADVERTENTIES EN FONDSEN 
Er is een extra vaste advertentiepagina, van het Netwerk groene Bureaus, gerealiseerd. 
Er zijn weer voldoende nieuwe adverteerders gevonden. Dit gaat wel moeilijker dan een 
paar jaar geleden, toen de nieuwe advertentiebeheerder dit oppakte. 
 

http://www.natuurtijdschriften.nl/


 

 

 
ARTIKELEN IN 2017 
Het aantal aan de redactie aangeboden manuscripten was in 2017 ongeveer gelijk aan 2016. 
Dat is vooral te danken aan een rondschrijven aan auteurs van de laatste drie jaargangen, 
waardoor in het najaar het aantal aangeboden artikelen sterk toenam; in voorjaar 2017 was 
het kopij-aanbod erg zorgelijk. Gemiddeld zijn de gepubliceerde artikelen van vergelijkbare 
lengte als vorige jaren. Het aantal afgewezen artikelen was in 2017 overeenkomstig vorige 
jaren.  
Er zijn in 2017 twee excursies geweest. In april was de in themanummer Landschapsanalyses 
(nov. 2016) aangekondigde excursie naar Teut-TenHaagdoorn (B) met 17 deelnemers en in 
september een excursie naar het Fochteloërveen (artikel in meinummer) met (max.) 26 
deelnemers. 
 
 
OVERIG 
We hebben een overzicht gemaakt van wie wat heeft aan archief. Dit is vastgelegd in de 
notulen. Het analoge archief zouden we graag willen ordenen/digitaliseren. Hier is nog geen 
actie op ondernomen. 


