
Ledenvergadering Vleermuizenopvang Adorp

12 juni 2022, Adorp


13.00-16.00


Aanwezig:

Anja Sjoerdsma 	 - secretaris, opvanger

Joyce Geradts 	 - voorzitter, opvanger

Judith Wieringa-Alta 	 - penningmeester, opvanger

Dajana Heremic 	 - opvanger, vormgever

Thomas Grootoonk 	 - opvanger, vormgever

Antje S.	 	 - vrijwilliger

Han Bottelier 	 	 - dierenarts, adviseur, donateur


Agenda:

Vrije inloop

Opening

Overzicht van activiteiten tot nu toe

Punten

Vragen

Afsluiting


1. We zijn een stichting geworden! Dat betekent o.a. dat we jaarlijks donaties mogen ontvangen 
tot 20.000 E. We hebben uiteraard ook een eigen zakelijke rekening, E herkenning is aanwezig. 
We gaan voor een ambistatus, o.a. zodat bedrijven (grotere) bedragen kunnen doneren. Dit is 
in proces gezet. 

2. Antje’s rol als vrijwilliger wordt met Antje besproken, omdat ze veelrmuizen niet kan opvangen, 
maar wel graag wil helpen en de rest van het team overbeladen is met opvangen en andere 
taken. Anja heeft voor Antje een functievoorstel als vrijwilliger: dat zij verantwoordelijk is voor 
materiële donaties ophalen bij bedrijven. Medicatie en verzorgingsmateriaal verzamelen voor 
de vleermuizen, zoals pincetten en spuitjes, zalfjes, keukenrollen en doekjes, speentjes en 
anti-parasieten middel, maar ook baby melk en voeding voor volwassene vleermuizen. De 
vraag is of ze dit met haar digitale kennis kan en wil doen, Antje gaat akkoord. Joyce stelt een 
lijst op van alle benodigdheden en donateurs. Thomas zal een template voor Antje maken voor 
de verschillende type mails, die ze zelfmakkelijk kan aanpassen.  

3. Judith geeft aan dat haar telefoonnummer als eerste weegegeven moet worden op de 
website. Thomas zal dit aanpassen.  

4. Nieuwe visitekaartjes zijn onderweg! Vormgegeven door Dajana en Thomas, met foto’s van 
eigen opgevangen vleermuizen, handige QR codes voor website en donatiepagina en tevens 
het telefoonnummer van Joyce voor direct contact.  

5. We zijn als opvang in samewerking met dierenarts Han Bottelier voor extern medisch advies 
en medicinale ondersteuning en donaties. Hij staat voor ons paraat in noodgevallen. 

6. Binnen een week dat Thomas een pagina voor Vleermuizenopvang Adorp op geef.nl heeft 
gemaakt, zijn er al twee donaties binnengekomen van ruim 60 Euro!  
Verder heeft op geef.nl de werkgroep Groningen ook een pagina, maar met ons logo nog en 
ook de beschrijving dat ze een opvang hebben - deze informatie is foutief. Dajana heeft twee 
weken geleden Rients Bijlsma erover gecontact, er is aangegeven dat dit verandert zal worden 
wanneer de persoon die hierover gaat terug is van vakantie. Dajana zal Rients deze week weer 
benaderen.  

7. Op de website moeten de rollen van de bestuursleden aangegeven worden in een ‘about’ 
pagina, zal worden gemaakt door Thomas. Ook moet zowel deze notulen als de doelen van de 

http://geef.nl
http://geef.nl


stichting op de website openbaar komen te staan.  

8. Anja wil vanaf juli weer excursies houden. Te beginnen in Adorp. Er wordt ook geopperd om 
het in de stad Groningen te doen, hier is veel meer publiek en animo volgens velen. Han geeft 
aan hoe belangrijk het is om mensen bewust te maken van hun directe leefomgeving, dus het 
leven in het Sterrenbos of Stadspark alleen al! We zijn allemaal enthousiast over de 
mogelijkheden en willen graag meewerken. Planning zal gemaakt worden! 
Ook is Anja gevraagd om workshops op basisscholen te geven, en daar wordt ze heel blij van. 
We zien kinderen als de toekomst en geloven dat door de verwondering van een kind aan te 
spreken voor de natuur en vleermuizen, dat dit een leven lang meegedragen zal worden en 
iemands kijk op de wereld positief kan beïnvloeden. Jongereneducatie is cruciaal voor het 
voortbestaan en beschermind van wilde diersoorten. Anja zal zich hierin verdiepen en ook 
overwegen met welke middelen we het beste les kunnen geven, digitaal en/of levende 
vleermuizen tonen. Thomas als filmmaker zal de workshops en excursies vastleggen! 

9. De op dit moment opgevangen vleermuizen worden besproken en bekeken.  
We spreken duidelijk af wie wat wil en kan doen als opvanger en wanneer. Joyce en Dajana 
zullen zich dit jaar, naast de reguliere opvang ook focussen op de intense verzorging van 
vleermuisjongen.  

10. We bespreken tevens wat we elk kunnen maken voor onze winkel op markten en beurzen.  

11. De vergadering wordt afgesloten. 


