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Meerjarig Beleidsplan  
KNNV afdeling Gouda en omstreken 

De KNNV afdeling Gouda e.o. is een van de 53 afdelingen binnen de landelijke KNNV.  De afdeling is 
zelfstandig met eigen statuten. Het beleid is erop gericht mensen te enthousiasmeren voor de natuur. 
De afdeling heeft 3 aandachtspunten: natuurstudie,  natuurbeleving en natuurbescherming. 
Doelstellingen: 
Onderzoeken van de natuur en het verspreiden van de daardoor opgedane kennis naar haar leden, 
relevante natuurorganisaties en belangstellenden ;  
Het aankweken van belangstelling voor en liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden 
doch ook buiten de vereniging door publieksactiviteiten; 
Het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin. 
Beleid 
Om de doelstellingen te kunnen realiseren hanteert de vereniging de volgende beleidsuitgangspunten 
die door de diverse werkgroepen nader worden uitgewerkt en ingevuld. 

1. Jaarlijks worden  ten minste twaalf excursies onder deskundige leiding  verzorgd  naar natuur-
gebieden binnen het verzorgingsgebied van de afdeling.  
 

2. Jaarlijks worden ten minste zes natuur-gerelateerde lezingen georganiseerd. Voorts worden 
één of meerdere cursussen aangeboden op het gebied van flora en fauna om zo kennis van de 
natuur te verbreiden. De lezingen en cursussen staan open voor leden en belangstellenden.  
 

3. Natuurgebieden in het verantwoordelijkheidsgebied van de afdeling worden periodiek gecon-
troleerd op overtredingen van de flora- en faunawet alsmede EU richtlijnen. Verder wordt ac-
tief gestreefd naar verbetering en uitbreiding van bestaande en nieuwe natuurgebieden. 
 

4. Overheid, bedrijven en particulieren  krijgen gevraagd en ongevraagd advies op het terrein  
van natuurbescherming en bevordering van leefmilieu en biodiversiteit. 
 

5. Jaarlijks worden ten minste drie monitoractiviteiten uitgevoerd op het gebied van flora en 
fauna, zoals vogeltelling en inventarisatie van planten, ten behoeve van landelijke inventarisa-
tie (SOVON, FLORON, Vlinderstichting e.d.).  
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6. De afdeling beheert een groot aantal nestkasten in samenwerking met lagere overheden en 
natuurorganisaties. 
 

7. Jaarlijks wordt ten minste één publieksactiviteit georganiseerd in samenwerking met gemeen-
ten en natuurorganisaties om zo de liefde voor en kennis over de natuur bij het publiek te be-
vorderen. 
 

8. De afdeling participeert actief in (natuur)netwerken ( IVN, Zuid-Hollands landschap, Staatbos-
beheer e.d.) zowel op gemeentelijk, regionaal als landelijk niveau. 
 

Werkgroepen 
De werkgroepen van de afdeling zetten zich actief in om aan bovenstaand beleid uitvoering te geven.  
 
1) De Plantenwerkgroep organiseert specifieke plantenexcursies en inventariseert jaarlijks ten minste 
één kilometerhok  en rapporteert de waarnemingen aan FLORON t.b.v. floristisch onderzoek. 
2) De Vogelwerkgroep organiseert vogelexcursies; warnemingen worden gerapporteerd aan  betref-
fende instanties.  Op het bedrijventerrein Gouwepark wordt een oeverzwaluwhotel beheerd (150 nes-
ten) en in het Gouwebos  en de Reeuwijkse hout nog eens ruim 50 nestkasten. Voorts worden er jaar-
lijks wintertellingen uitgevoerd waarvan de resultaten worden doorgeven aan SOVON. 
3) De Vlinderwerkgroep  inventariseert dag- en nachtvlinders  en geeft de bevindingen door aan de 
Vlinderstichting. Voorts wordt er jaarlijks een nachtvlindertelling georganiseerd als publieksactiviteit. 
4) De Weidevogelwerkgroep helpt boeren bij nestbescherming en doet in het voorjaar wekelijks tellin-
gen op het gebied van weidevogels en broedresultaten. De bevindingen worden doorgeven aan  
SOVON  en zijn mede bepalend voor de subsidie die boeren voor hun weidebeheer ontvangen. 
In samenwerking met de werkgroep Natuurbescherming wordt overheidsinstanties advies gegeven 
m.b.t. het inrichten van broedgebieden voor weidevogels. 
5) De Gierzwaluwwerkgroep richt zich op inventarisatie en bescherming  van gierzwaluwen in Gouda. 
Overheid,  bedrijven en particulieren in Gouda en omgeving wordt geadviseerd hoe gierzwaluwen 
kunnen worden beschermd. Voorts worden nestkasten geplaatst. 
6) De werkgroep Natuurbescherming volgt ontwikkelingen die een bedreiging kunnen vormen voor 
natuur en landschap. De werkgroep zet zich in voor het behoud van soorten die door de Flora- en Fau-
nawet bescherming genieten. Overheid, bedrijven en particulieren worden geadviseerd hoe men het 
beste de biodiversiteit kan waarborgen. Deze adviezen worden ondersteund met bevindingen en rap-
porten van onafhankelijke deskundigen. Daar waar op grond van wetgeving of Europese richtlijnen 
overtredingen plaatsvinden wordt dit gerapporteerd aan de betreffende instanties en wordt gevraagd 
de vigerende wetgeving te handhaven. Zo nodig worden juridische stappen ondernomen om handha-
ving af te dwingen. 
7) De werkgroep Zoetwaterbiologie onderzoekt het leven in sloten en plassen binnen het verzorgings-
gebied van de afdeling. In voorkomend geval worden de resultaten aan de gemeente bekend gesteld.  
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De activiteiten van werkgroepen en bevindingen worden gepubliceerd op de website van de afdeling 
en in het afdelingsblad ‘de Natuurvriend’ die drie maal per jaar uitkomt. De Natuurvriend wordt ver-
spreid onder leden en belangstellenden.  Een compilatie van alle activiteiten wordt gegeven in het 
jaarverslag dat in de Algemene Ledenvergadering wordt behandeld. 
 
Financiën 
De afdeling ontvangt haar gelden door contributie van de leden en eventuele giften. De giften worden 
geoormerkt voor het doel  dat de gever heeft aangegeven. Er vindt geen fondswerving plaats. Ruim 
60% van de contributie wordt jaarlijks afgedragen aan de landelijke KNNV. Daarnaast wordt voor be-
paalde de beheerwerkzaamheden een vergoeding ontvangen van overheidsinstanties e.d. 
 
Beheer. De afdeling heeft een zakelijke betaalrekening (ING bank) en een spaarrekening (ASN bank), 
die door de penningmeester worden beheerd. Periodiek (elk kwartaal) vindt controle van de penning-
meester plaats door de 2e penningmeester.  
Besteding. De afdeling streeft er naar om inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden, zodanig dat 
het eigen vermogen niet  substantieel groter wordt dan de gemiddelde jaaromzet.  De inkomsten wor-
den besteed  aan cursussen, lezingen en apparatuur die noodzakelijk is voor de activiteiten van de 
afdeling/werkgroepen.   
Voor activiteiten door leden en/of bestuur wordt geen vergoeding verstrekt. 
Verantwoording. Over het door het bestuur gevoerde financiële beleid wordt jaarlijks schriftelijk en 
mondeling verantwoording afgelegd aan de leden. De leden controleren ook de juistheid van de finan-
ciële verslaglegging (kascommissie). In de Algemene Ledenvergadering worden - naar het oordeel van 
de leden - door het bestuur voorgestelde planonderdelen en inzet van financiële middelen door de 
leden beoordeeld en - zo nodig - aangepast. Tevens wordt goedkeuring gevraagd voor de begroting 
van het nieuwe jaar. 
 
 


