Informatie over de ledenraad van Sovon
Sovon
Sovon Vogelonderzoek Nederland is een vereniging met ca.
4.000 leden verdeeld over 20 districten. Bij het bureau, dat
gevestigd is in Nijmegen, werken momenteel bijna 60
betaalde krachten. Totaal zijn er ruim 9.000 waarnemers die
vogelgegevens verzamelen en doorgeven aan Sovon.
Visie, missie en doelstelling:
De visie van Sovon is kort en krachtig: “Kennis over vogels in de leefomgeving leidt tot
zorgvuldiger inrichting en beheer van Nederland en de daarmee verbonden biodiversiteit”.
Daaruit volgt de missie: Sovon Vogelonderzoek Nederland werkt aan het vergroten van
kennis over in het wild voorkomende vogels in hun leefomgeving door systematisch
veldonderzoek door (vrijwillige) waarnemers. Standaardisatie van methoden levert
waardevolle gegevens op over veranderingen en de processen die deze veranderingen sturen.
Sovon levert een actieve bijdrage aan de verklaring van de gesignaleerde ontwikkelingen in
(inter)nationaal perspectief en aan het aandragen van oplossingsrichtingen. Hoge kwaliteit,
onafhankelijkheid en objectiviteit kenmerken ons werk in het veld en op kantoor.
Het motto vat onze ambities en activiteiten samen:
Sovon: vogels tellen, vogels kennen, kennis delen
Onze huidige missie sluit nog steeds aan op de algemene doelstellingen van de vereniging,
zoals weergegeven in artikel 3 van de statuten:
a. het verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek op regionaal, landelijk en
internationaal niveau naar het voorkomen van vogels ten behoeve van
(natuur-)beleid, -onderzoek en -beheer;
b. het analyseren, interpreteren en publiceren van de resultaten van dat onderzoek;
c. het stimuleren en coördineren van het gericht waarnemen van vogels door
waarnemers en andere vrijwilligers;
d. het (mede) verrichten van (wetenschappelijk) ecologisch naar in het wild levende
vogels in relatie tot hun leefgebieden,
en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het inschakelen van
waarnemers en andere vrijwilligers.
Ledenraad
Het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging is de Ledenraad.
De Ledenraad is een afvaardiging van de leden. Deze afgevaardigden worden door de leden
gekozen. Het bestuur woont de Ledenraadsvergaderingen bij, maar maakt geen onderdeel uit
van de Ledenraad. De voorzitter van het bestuur zit de vergaderingen van de Ledenraad voor.
Ledenraadsleden
De afgevaardigden vormen een evenwichtige afspiegeling van de bestaande districten. In de
praktijk is het zo geregeld dat tenminste één en maximaal twee personen uit een district
zitting hebben in de Ledenraad.
Kandidaten voor de Ledenraad worden door tenminste vijf leden voorgedragen of door een
zittend Ledenraadslid voor het betreffende district. Als er meer kandidaten dan plaatsen zijn
wordt een verkiezing gehouden onder de leden uit het betreffende district. Zijn er minder
kandidaten dan plaatsen, dan worden de kandidaten geacht te zijn gekozen, zonder
schriftelijke stemming tenzij er bezwaar gemaakt wordt door een lid tijdens de kiesperiode.

Een belangrijk punt is dat de leden van de Ledenraad in het algemeen een duidelijke
regionale band hebben, maar dat ze in de Ledenraad zitten ‘zonder last of ruggespraak’ van
hun achterban. Met ander woorden, de leden van de Ledenraad moeten opkomen voor het
algemeen belang van de vereniging Sovon.
Verder is het van belang affiniteit te hebben met het vrijwilligerswerk van de waarnemers.
Ervaring hiermee is een warme aanbeveling, maar zeker geen vereiste.
Zittingstermijn
De afgevaardigden worden gekozen voor een periode van vier jaar. Men kan echter wel
tussentijds zijn lidmaatschap van de Ledenraad opzeggen. Het blijft tenslotte
vrijwilligerswerk. De afgevaardigden kunnen eenmaal herkozen worden voor een nieuwe
periode van vier jaar.
Vergaderingen
In de praktijk vergadert de Ledenraad twee keer per jaar: één vergadering bij het Centraal
Station in Utrecht op een doordeweekse avond en één vergadering op een zaterdag ergens in
het land met een bijbehorende excursie. Een belangrijk doel van de excursie is kennis te
maken met collega Ledenraadsleden. Er is dan meer tijd dan tijdens de officiële
vergaderingen en vaak op een plek waar je anders niet zo snel komt.
Taken
In de voorjaarsvergadering worden het financieel jaarverslag besproken alsmede het
jaarverslag. In de najaarsvergadering wordt de begroting besproken. In beide vergaderingen
kunnen het bestuursbeleid en eventuele benoemingen in het bestuur worden behandeld. Een
belangrijk item wat eens per vier jaar terug komt is de Meerjarenvisie.
Naast deze formele taken van de Ledenraad is er ook een belangrijke meer informele taak:
het bestuur en het bureau willen graag goed contact houden met de leden/tellers van de
vereniging. Is Sovon goed bezig? Waar zou er eventueel bijgestuurd moeten worden? Willen
de leden/tellers zaken die op dit moment niet door Sovon worden gedaan of doet Sovon
dingen die niet nodig of niet gewenst zijn? Kortom, het bestuur en het bureau willen graag
gevoed worden met informatie van de leden uit de verschillende districten. Een rondje
districten maakt dan ook vast onderdeel uit van de vergaderingen.
Bestuur
Het bestuur maakt zoals gezegd geen deel uit van de Ledenraad. Het bestuur bestaat uit vier
tot zeven leden die worden benoemd door de Ledenraad op voordracht van het bestuur.
Het bestuur houdt zich, naast de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de
Ledenraad, bezig met het leiden van de vereniging en vervult de taak van werkgever van de
mensen die in dienst zijn van Sovon.
Met andere woorden: de Ledenraad heeft de leiding van de vereniging in handen gegeven van
het bestuur. Het bestuur heeft op haar beurt weer een aantal zaken gedelegeerd naar de
directeur.
Momenteel vergadert het bestuur ongeveer zes keer per jaar. De directeur van het bureau is
bij deze vergaderingen aanwezig alsmede een van de afdelingshoofden (roulerend).
Vergoeding
De reiskosten worden vergoed.
Meer informatie
Meer informatie is vrijblijvend te verkrijgen bij:
Carolyn Vermanen (hoofd Communicatie)
Tel. 024 – 7 410 425
carolyn.vermanen@sovon.nl
www.sovon.nl
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