
Jaarverslag 2021 VleGel 

Covid-19 heeft heel 2021 in haar greep gehouden. Er waren geen grote bijeenkomsten mogelijk. Het 

bestuur heeft wel 4 keer vergaderd, waarvan 1 keer digitaal. 

De bestuurssamenstelling was op 31 december 2021 als volgt: 

• Frans Bosch, voorzitter en interim penningmeester 

• Jo-Ann van den Berg, secretaris 

• Herman Heskamp, lid 

 

Op 31 december had de vereniging 197 leden. Er is 4 keer een ledenbrief naar de leden verstuurd. 

De mailbox van de vereniging is wel verschillende keren bereikt: 

Onderwerp Aantal keer Bijzonderheden 

Vleermuiskasten 9 Arnhem 
Kraamkast Wageningen 
Lochem, biologische boerderij 
Epse 
Zutphen 
Apeldoorn 
Ooij 
Apeldoorns kanaal (Waterschap Vallei & Veluwe) 

Vleermuiskelders 3 Kelder Hengelo 

Vleermuis.net  Er is een update gemaakt, waarbij expliciet toestemming 
moest worden gegeven voor de vermelding op de website. 
Hierdoor zijn er veel minder afhandelaars overgebleven. 

Profielwerkstuk 1  

Aanleg zonneparken 2 Silvolde 
Altforst 

Kap van bomen 1 Ermelo 

Dood gevonden 
vleermuizen 

2 In zak strooizout 
Gellicum, rosse vleermuis 

Aanleg glamping 1 Bussloo 

Sloop boerderij 1 Lochem 
 

Isolatie 1 Rheden 
 

Bioblitz Apenheul 1 Apeldoorn 

Vleermuis gezien 1 Ugchelen 
 

Nacht van de 
vleermuis 

9 Hemmen, Appeltern, Vorden, Neede, Leuvenum, Groot 
Horloo, Eerbeek, Arnhem, Heerde 
Ongeveer de helft van de excursies is verzorgd door leden 
van de VleGel. 

Vve misschien 
vleermuizen 
aanwezig 

1 Nijmegen 

In alle gevallen is antwoord gegeven; in de meeste gevallen was dat tevens in de vorm van adviezen.  



Een van de bestuursleden heeft deelgenomen aan het Oogstfeest (een bijeenkomst georganiseerd 

door een zestal natuur- en/of milieuverenigingen). 

Op 13 april 2021 zijn er direct na elkaar twee digitale ALV’s georganiseerd over de jaren 2019 en 

2020. 

Financieel jaarverslag  
 
Omschrijving Resultaten 

2021 
Begroting 
2021 

Resultaten 
2020 

    

INKOMSTEN (in €)    

    

Contributies 480,00 1.900,00 1020,00 

Overige algemene 

inkomsten 86,00 50,00 81,00 

Voorlichting 0,00 100,00 112,00 

Workshops 0,00 50,00 0,00 

VleGel-weekend 0,00 0,00 0,00 

Onderzoek 683,00 240,00 0,00 

Overige activiteiten 0,00 0,00 2720,00 

    

Totaal 1249,00 2.340,00 3933,00 

    

UITGAVEN (in €)    

    

Organisatiekosten 173,84 250,00 144,57 

Jaarvergadering en 
jaarverslag 0,00 250,00 278,00 

Materiaalkosten 0,00 0,00 0,00 

Voorlichting 111,20 100,00        0,00 

Workshops 0,00 300,00 373,45 

VleGel-weekend   0,00 450,00 288,92 

Onderzoek 2040,00 250,00 0,00 

Overige activiteiten 204,50 50,00 0,00 

    

Totaal 2529,54 1.650,00 1.084,94 

    

Overschot (+) of 
tekort (-) 

 
-1280,54 590,00 247,06 

 
Toelichting 
 

Inkomsten 

Vanwege Covid19 heeft het bestuur gemeend niet actief op de contributiebetalingen toe 

te zien, aangezien 2021 in veel opzichten een passief jaar is geweest.    

 

Uit de nacht van de vleermuis 2021 en de excursies die hierbij zijn gegeven zijn opnieuw 

donaties gedaan voor een nog uit te voeren project voor vleermuiskasten in Park 

Sonsbeek, hier is een mooi bedrag van in totaal 193 euro mee opgehaald.  

 

De samenwerking met SLG is in 2019 gestopt waardoor de standaardvergoeding van 250 

euro voor de klachtenafhandeling vleermuizen is komen te vervallen. Begin 2021 is de 

SLG verzocht de vergoeding van 2018 nog over te maken (dit was door de commotie 

destijds niet meer gefactureerd). Dat is in 2021 gebeurd.  

 

Er is in 2020 voor de wintertellingen van het jaar 2019 van de zoogdiervereniging nog 

geen bijdrage ontvangen (normaal € 240,00). Inmiddels (2021) is deze wel ontvangen, 

maar daarmee staat de vergoeding van 2020 nog wel open.  



 

 

Uitgaven 

De kosten voor het huren van ruimtes voor vergaderingen en workshops vielen dit jaar 

uiteraard mee, omdat er geen activiteiten zijn georganiseerd.  

 

Er staat een algemene reserve van 500 euro op de balans. Voor de vervanging van 

mistnetten is nog 900 euro gereserveerd.  

Voor een aantal losse projecten is ook geld gelabeld. Het betreft een nog te besteden 

prijs van Gerie van de provincie Gelderland (300 euro) en in totaal nu 641 euro aan 

vergoedingen/donaties voor vleermuiskasten in Park Sonsbeek. In 2022 zal dit bedrag 

besteed gaan worden. 

 

Op initiatief van Harrie Pelgrim is een project voor vleermuiskasten opgezet in de 

gemeente Lochem. De gemeente Lochem heeft in twee delen in totaal 2.720,- aan de 

Vleermuiswerkgroep voorgeschoten, nadat wij die aan hun hebben gefactureerd. Harrie 

Pelgrim heeft in samenwerking met anderen de materialen gekocht en de kasten in 

elkaar gezet en opgehangen. De gemaakte kosten zullen aan VleGel worden 

gedeclareerd. Het bedrag dat niet gedeclareerd wordt, vervalt als donatie ten gunste van 

Vleermuiswerkgroep Gelderland. In 2021 is €2151,20 gedeclareerd. Er blijft dus een 

mooi bedrag over dat is toegevoegd aan het vrij kapitaal. 

 

Het tekort bij de resultaten geeft een vertekend beeld. Het bedrag is zo hoog door de 

uitgaven van €2151,20 aan de vleermuiskasten in Lochem.  

 

Onderstaand de balans uit de financiële administratie van 2021. 

 
BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

   

ACTIVA   

 31-12-21 31-12-20 

   

NL70INGB0001995893 3.117,71 7.398,25 

Oranje spaarrekening 11.266,46 8.266,46 

   

TOTAAL 14.384,17 16.934,71 

   

PASSIVA   

   

 31-12-21 31-12-20 

   
Vrij kapitaal 11.781,17 11.804,71 
Algemene reserve 500,00 500,00 
Reservering materiaal 900,00 900,00 
Overlopende passiva 262,00 262,00 
Prijs Gerie 300,00 300,00 

Kasten Lochem  2.720,00 

Vleermuiskasten Sonsbeek 641,00 448,00 

   

TOTAAL 14.384,17 16.934,71 

   

  

  

Toelichting 

 



Overlopende passiva: dit betreft de kosten van het VleGel-weekend (€262) van 2018. Dit 

bedrag moet nog gedeclareerd en betaald worden en het bedrag (€1270,00) dat nog 

voor het kastenproject in Lochem gedeclareerd kan worden. 

 

Wintertellingen 

In de winter van 2020-2021 zijn er door Covid-19 geen tellingen uitgevoerd. 

Zoldertelling 2021 

Evenals vorig jaar zijn de vleermuistellingen op de (kerk)zolders weer gehinderd door 

Covid-19. Sommige tellers hebben daardoor geen kerken of andere gebouwen bezocht. 

Het aantal gevonden vleermuizen is flink lager dan vorig jaar (140 tegen 208). Zoals 

gewoonlijk in onze provincie werden er vooral gewone grootoorvleermuizen 

waargenomen. De ‘grootoorvleermuizen onbepaald’ zullen hoogst waarschijnlijk ook 

gewone grootoren zijn, aangezien er nog geen waarnemingen van grijze grootoren in 

Gelderland gemeld zijn. 

De situatie rond de baardvleermuizen in een kerk bij Twello blijft zorgelijk. Er worden elk 

jaar dode dieren gevonden. Dit jaar zelfs veel meer dan levende. Er wordt onderzoek 

gedaan naar de oorzaak van deze hoge sterfte. 

In 2019 werd voor het eerst een watervleermuis gemeld in de zoldertellingen. Vorig jaar 

is er geen gezien, maar dit jaar in dezelfde kerk weer wel. 

Er hebben zich veel mensen gemeld via de site van de Zoogdiervereniging om aan 

zoldertellingen te doen. Door de situatie rond Covid-19 is het er niet van gekomen deze 

personen mee te nemen tijdens de tellingen. Gezien het grote aantal aspirant-tellers was 

dit toch al heel moeilijk geworden. Voor volgend jaar probeert de Zoogdiervereniging een 

opleiding voor nieuwe tellers te organiseren. Hopelijk komt het er van en gaat het ook 

weer lukken het aantal tellingen naar het oude niveau te krijgen. 

soort # levend # dood 

Gewone dwergvleermuis 4  

Dwergvleermuis onbepaald 2  

Gewone grootoorvleermuis 126 2 

Grootoorvleermuis 

onbepaald 

5 2 

Baardvleermuis 2 10 

Watervleermuis 1  

   

totaal 140 14 

   
 

 

 
 

  
 


