JAARVERSLAG DE LEVENDE NATUUR 2019
ALGEMEEN
Samenstelling bestuur:
Anton van Haperen (voorzitter)
Marjolein van Os (secretaris)
Matthijs Courbois (penningmeester)
Mathieu Groeneveld (webbeheerder, tot december)
Lidia Gerrits (advertentiebeheer en sponsoring, tot december)
Wannes Castelijns (bestuurslid, tot december)
Rik Huiskes (bestuurslid)
Verder vertegenwoordigden Isa Schimmel en Bart van Tooren de redactie tijdens de
bestuursvergaderingen en bleef Melchior van Tweel bereid als adviseur vanuit de
administratie deel te nemen aan de bestuursvergaderingen.
Samenstelling redactie:
Bart van Tooren (hoofdredactie, tot eind december)
Isa Schimmel – ten Kate (eindredactie)
Maaike de Graaf
Jos Hooijmeijer
Maud Raman
Piet van der Reest
Piet Schipper
Wouter van Steenis
Melchior van Tweel
Jan van Uytvanck
Philippine Vergeer
Kascommissie: Melchior van Tweel en Jos Hooijmeijer
Abonnee-administratie: Melchior van Tweel
Het bestuur kwam in 2019 vier keer bij elkaar, namelijk op 27 maart, 19 juni, 18 september
en 11 december. De vergaderingen vonden plaats op het kantoor van de Bosgroepen in Ede.
De vergadering in september was een gezamenlijke vergadering van bestuur en redactie in
boerderij de Eikenhorst in Wijchen, met aansluitend een excursie in het gebied de
Overasseltse en Hatertse Vennen van Staatsbosbeheer.
De volgende onderwerpen werden dit jaar besproken in het bestuur.

WISSELINGEN BESTUUR EN REDACTIE
Door de ernstige ziekte van Isa Schimmel kon zij vanaf het voorjaar niet meer aanwezig zijn
bij de vergaderingen en haar functie als eindredacteur niet meer uitvoeren. Bart van Tooren
heeft tot het eind van het jaar haar taken grotendeels overgenomen, met hulp van onder
meer Melchior van Tweel.
Bart van Tooren legde vanaf januari 2020 zijn functie als hoofdredacteur neer. Rik Nijland,
die deze functie vanaf januari 2020 zou overnemen, was vanaf september alvast nauw Op de
laatste vergadering van Bart met de redactie en op die van het bestuur werd al even
stilgestaan bij zijn afscheid.
Een uitgebreider afscheid van Isa, Bart en Jan Veenman, die zich decennia lang voor De
Levende Natuur hebben ingezet, kon dit jaar nog niet plaatsvinden, vanwege de
gezondheidstoestand van Isa. Het afscheid is uitgesteld naar 2020.
Maud Raman en Wouter van Steenis kwamen de redactie versterken.
Lidia, Mathieu en Wannes namen in december afscheid van het bestuur.
SAMENWERKING MET VIRTUMEDIA
De samenwerking met uitgeverij Virtumedia was eind 2018 vastgelegd in een contract voor
twee jaar, met de intentie om het daarna voort te zetten. In dit eerste jaar is het drukken,
vormgeven en de redactionele ondersteuning door Virtumedia verzorgd. Hoofd- en
eindredactie en abonnee-administratie hebben we dit eerste jaar nog zelf verzorgd. De
boekhouding willen we zelf blijven doen.
In de loop van het jaar hebben we de samenwerking geëvalueerd. Punten van aandacht
waren vooral de vele wisselingen in vormgevers gedurende het jaar, hetgeen de kwaliteit
van de vormgeving niet ten goede kwam, en de inhoudelijke kwaliteit van de redactionele
ondersteuning. We willen de samenwerking wel verder voortzetten. Er is voor gekozen om
een nieuw contract op te stellen voor 2020. Deze is in december ondertekend. De
taakverdeling van hoofd- en eindredactie wordt dan op hoofdlijnen:
• De hoofdredacteur stuurt aan.
• De redactiesecretaris zorgt voor de communicatie tussen auteurs en redactie.
• Virtumedia verzorgt de eindredactie: het gereedmaken van het tijdschrift richting
vormgever en drukker.
De abonnee-administratie en advertentiewerving zijn nu ook in het contract met Virtumedia
opgenomen voor 2020.
FINANCIËN
Voor 2019 was een tekort begroot. Hiervoor was bewust gekozen. Vanaf 2020 zou de begroting
dan meer sluitend moeten kunnen worden. Uiteindelijk is het negatieve resultaat van afgerond
€17.000 voor 2019 veel minder dan was begroot.
In 2019 is gestart met het proces van de transitie van eind- en hoofdredactie. De kosten van deze
transitie gaan af van de reservering van € 50.000.
In 2019 is besloten de boekhouding apart van de ledenadministratie te gaan uitbesteden aan een
boekhoudspecialist en dit te realiseren in 2020. Verder is besloten tot een contributieverhoging

per 2020. Er zijn afspraken gemaakt voor 2020 over het redactiebudget en vergoedingen voor
hoofdredactie, eindredactie en redactiesecretariaat. Ook heeft De Levende Natuur een legaat
ontvangen.
Verder wordt voor de financiën verwezen naar het financieel verslag.

PUBLICITEIT EN WEBSITE
De website moet worden geactualiseerd. Dit is in 2019 helaas nog niet gelukt. Verder zijn we
te vinden via Facebook en Twitter en op www.natuurtijdschriften.nl. Het aanvullen van pdf’s
van artikelen op de website www.natuurtijdschriften.nl is helaas in 2019 nog niet gelukt. Er
is een inhaalactie gepland in 2019/2020.
In 2019 hebben we een marketingplan opgesteld in samenwerking met Virtumedia. Het
initiatief voor de acties uit dit plan ligt niet alleen bij Virtumedia, maar ook bij ons. Naast
bovenstaande aandachtspunten over onze website en natuurtijdschriften.nl zijn andere
belangrijke acties: aanhalen van de contacten met onze partners en realiseren van een
digitale versie van het tijdschrift. Voor dat laatste zijn de technische mogelijkheden verkend
in 2019. Kosten en verdere realisatie worden uitgewerkt in 2020.
In 2020 zal de publiciteit verder worden opgepakt in samenwerking met Virtumedia.
WERVING EN ABONNEES
Het aantal abonnees daalt langzaamaan verder. Het aantal abonnees schommelt in 2019
tussen circa 1873 en 1897. De afname blijft een punt van zorg. Dit is een onderdeel van het
overleg met Virtumedia over werving.
ADVERTENTIES EN FONDSEN
De vaste advertentiepagina’s van de Landschappen en van het Netwerk Groene Bureaus zijn
gecontinueerd.
Er waren voldoende adverteerders. De contracten lopen nog door in 2020. Vanaf dan is het
advertentiebeheer een onderdeel van de samenwerking met Virtumedia.
ARTIKELEN EN THEMANUMMERS IN 2019
Het aantal aan de redactie aangeboden manuscripten nam flink af. In totaal zijn er slechts 21
artikelen aangeboden, tegen ongeveer 35 de afgelopen jaren. Dit heeft ongetwijfeld te
maken met de overgang van de redactie.
Het aantal besproken artikelen in tabel 1 is exclusief de (voor 2019 21) artikelen in de twee
themanummers (Natuurinclusieve landbouw en Succesvolle soorten). Het aantal
gepubliceerde pagina’s was in totaal 208. Door het lage aantal artikelen was de gemiddelde
lengte langer, namelijk ruim 5 pagina’s. In de berekening is geen rekening gehouden met
pagina’s met vaste rubrieken e.d.
Het aantal afgewezen artikelen was in 2019 overeenkomstig vorige jaren (tabel 1).
Volledigheidshalve vermelden we weer dat niet alle aangeboden manuscripten de redactie

halen. Bijdragen worden soms al direct door de hoofdredactie afgewezen. Korte bijdragen
worden soms door ons afgehandeld zonder ruggenspraak met de redactie.
Er zijn in 2019 geen excursies geweest.

