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I. Wat vooraf ging en leeswijzer 

 

Eéns in de zoveel tijd is het goed om met een vereniging als ‘De Steltkluut’ stil te 

staan bij vragen als Waar gaan we naar toe? Waar staan we nu? Waar willen we 

heen? In dit Document van Aanbeveling willen we vooral focussen op de laatste 

vraag: Waar willen we heen? Daartoe hebben Peter Maas en Hanneke Smulders 

in de periode maart tot en met oktober 2019 een aantal mensen binnen of juist 

buiten de Steltkluut geïnterviewd1. Dit is gedaan buiten, maar met medeweten 

en goedkeuring van het bestuur om.  

Het huidige bestuur heeft nieuwe mensen nodig en functies binnen het bestuur, 

waaronder voorzitter, moeten opnieuw worden verdeeld. De vraag drong zich op, 

aan wat voor soort vereniging gaat het nieuwe bestuur leiding geven? Anders 

gezegd: Hoe ziet de Steltkluut er anno 2020 uit? Waar ligt de focus? Wat zijn de 

activiteiten en hoe is het allemaal georganiseerd?  

Uit de aantekeningen die we tijdens de gesprekken hebben gemaakt konden we 

een aantal ‘rode lijnen’ herkennen. Nogmaals: we focussen ons daarbij op de 

Steltkluut in 2020 en verder.  

De rode draad loopt langs drie thema’s:  

1. Het bestaansrecht van de Steltkluut: wie zijn we en wat is onze kracht. 

2. De interne organisatie: over bestuur, werkgroepen, leden. 

3. Onze rol naar buiten: op zoek naar het brede publiek en samenwerking met 

betrokken partijen. 

Vervolgens doen we een voorstel hoe nu verder en presenteren we een concept 

profielschets voor de nieuwe voorzitter. De basisgedachte achter de gehouden 

interviews en dit opgestelde document is dat het voor een nieuwe voorzitter 

makkelijker is om aan deze functie te beginnen als er al een Document van 

Aanbeveling op tafel ligt.  

  

                                                           
1
 Zie Bijlage 1 voor een overzicht van de mensen die zijn geïnterviewd. 
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II. Samenvatting en vervolg 

 

Dit Document van Aanbeveling is een presentatie van de inbreng van alle 

betrokkenen, zowel de geïnterviewden als de schrijvers. Ook suggesties van de 

24 vrijwilligers die sinds winter 2010 zijn geïnterviewd voor de rubriek In de 

schijnwerper van het Steltkluut blad zijn hier verwerkt.  

Uit de gespreksaantekeningen zijn een flink aantal suggesties naar boven 

gekomen die de vereniging verder kunnen helpen. Vastgesteld is, dat de 

Steltkluut zeker bestaansrecht heeft. Wel heeft de Steltkluut energie nodig, 

zowel van binnenuit als van buitenaf. Er worden verschillende concrete 

aanbevelingen gedaan om deze energie te mobiliseren. Als de vereniging ‘bruist’ 

zal er meer instroom van nieuwe leden zijn, kunnen de werkgroepen versterkt 

worden enz. Dit Document van Aanbeveling wordt verspreid onder het bestuur, 

de leden van de verschillende werkgroepen en de geïnterviewden en zal als 

eerste aan het bestuur en later aan de Algemene Ledenvergadering worden 

gepresenteerd. Daarna is het de bedoeling dat al deze betrokkenen en overige 

geïnteresseerde leden worden uitgenodigd voor een zogenaamde ‘Schorrendag’. 

Op deze dag (middag en/of avond) gaan we onder begeleiding van een externe 

dagvoorzitter gezamenlijk de discussie aan waarbij dit Document van 

Aanbeveling het startpunt is. Dit zal vervolgens leiden tot het opstellen van een 

Werkplan 2020, dat gezien kan worden als een bijgewerkte versie van het 

Strategisch Beleidsplan Steltkluut 2017 – 2022 dat in 2016 door de Algemene 

Ledenvergadering in concept is besproken. Het meest belangrijke thema in dit 

werkplan is het werven van een nieuwe voorzitter. Een concept profielschets is in 

dit document opgenomen. 

 

 

III. Steltkluut en haar bestaansrecht 

 

In de vele jaren die de Steltkluut inmiddels bestaat, is het krachtenveld 

waarbinnen we actief zijn veranderd. Was aanvankelijk bij wijze van spreken alle 

natuur onbeschermd, vandaag de dag hebben we te maken met bijvoorbeeld een 

Omgevingswet, Kaderrichtlijn Water, Natura 2000, het Nieuwe NatuurNetwerk, 

Wet natuurbescherming en hebben gemeenten, waterschap, provincie en soms 

zelfs bedrijven ecologen in dienst. Als er kennelijk al zoveel geregeld is, wat is 

onze rol dan nog?  

Volgens de statuten (2012) is onze hoofddoelstelling: “De vereniging heeft ten 

doel om in het belang van mens, fauna en flora het juiste beheer te bevorderen 
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van de natuur, het milieu en het landschap, in het bijzonder in haar werkgebied, 

alles in de ruimste zin van het woord.” 

De Steltkluut is een regionale organisatie: Oost-Zeeuws-Vlaanderen, en juist 

daar zit onze kracht. Kennis van het landschap, hoe het is ontstaan, de 

natuurgebieden en de daarin voorkomende flora en fauna. Deze kennis is vaak 

niet of niet in zoveel detail aanwezig bij andere organisaties. 

Een regionale organisatie wil ook zeggen dat je je bewust bent van de 

bijzonderheid van onze streek. Wat is er nu zo typisch of waardevol aan Oost-

Zeeuws-Vlaanderen? Uitgaande van het landschap hebben we het dan over 

buitendijks water, schor en slik, binnendijkse zilte graslanden, oudlandgebied, 

binnendijken, kreken en kreekrestanten, de dekzandruggen en het agrarisch 

gebied. Dan gaat het dus om met name de Westerschelde, het Verdronken Land 

van Saeftinghe, de Grote Putting, Vlaamse kreek, Groot Eiland, Blikken Weitje, 

Canisvliet, Clingepolder, Zwartenhoek, Braakman. Meest bijzondere soorten uit 

onze regio zijn Strandplevier, Tureluur, Steenuil, Patrijs, Bruine kiekendief, 

Veldspitsmuis, Ondergrondse woelmuis, Mopsvleermuis, Kruipend 

moerasscherm, Ruige anjer, Gesteelde zoutmelde, Knautiabij, Schorzijdebij. Dit 

is uiteraard geen volledige lijst, maar geeft de richting aan welke natuurwaarden 

voor ons bovenaan de lijst staan.  

De Steltkluut heeft een goede naamsbekendheid en daar moeten we zuinig op 

zijn. Het is van belang om vooral met een positief verhaal naar buiten te komen 

en enthousiasmerend te zijn. Gericht op samenwerking en constructief 

meedenken. Hard kritisch zijn mag wanneer dat moet én als er met de kritische 

houding daadwerkelijk iets te bereiken valt.  

Onze leden hebben passie voor natuur en landschap en dat is wat ons bindt. Het 

is de gezamenlijke ‘hobby’ die de drijfveer is om lid te worden of zelfs actief te 

zijn binnen de Steltkluut. We zijn een vrijwilligersorganisatie en dat betekent dat 

we enerzijds efficiënt moeten zijn in de inzet van onze activiteiten. Anderzijds 

dienen we ervoor te zorgen dat onze leden zich steeds aangetrokken voelen tot 

de Steltkluut: een gezellige club met vooral een positief verhaal waar iedereen 

bij wil horen.  
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IV. Energie van binnenuit  

 

De vereniging bestaat uit bestuur, werkgroepleden en leden. Het zijn 

verschillende niveaus waarop mensen in meerdere of mindere mate actief 

kunnen zijn binnen de Steltkluut. Uiteraard zijn er ook leden die puur 

ondersteunend lid zijn of ‘slapend’ lid zijn van een werkgroep.  

Bestuur 

Was vroeger het bestuur van een vereniging automatisch het kloppend hart van 

de club, tegenwoordig ligt dit veel meer bij de werkgroepen. Dit betekent voor 

het bestuur dat ze actief is in een andere dynamiek dan ze gewend is. Veel 

activiteiten kunnen worden overgelaten aan de leden van de werkgroepen, maar 

uiteraard altijd in goed overleg. Een belangrijke taak van het bestuur is de 

coördinatie tussen de werkgroepen onderling én het ondersteunen of faciliteren 

van de werkgroepen. De coördinatie tussen bestuur en werkgroepen is 

gedelegeerd aan één van de bestuursleden óf wordt gegarandeerd zodra iedere 

werkgroep een vertegenwoordiger naar het bestuur toe afvaardigt. Daarnaast 

heeft het bestuur uiteraard een aantal statutaire verplichtingen, zoals het 

opstellen van een jaarrekening, begroting en jaarverslag én is zij 

verantwoordelijk voor alles wat binnen de vereniging gebeurt. Tot slot is het ook 

het bestuur dat formeel de vereniging naar buiten toe vertegenwoordigt. Het is 

belangrijk om goed te beseffen dat veel energie in de werkgroepen zit en dat je 

daar dus als bestuur goed gebruik van kunt maken. Dit verlicht de taken van de 

bestuursleden.  

Het bestuur stelt jaarlijks een werkplan op waarin onder meer de accenten voor 

het komend jaar worden aangegeven en wat de voornaamste activiteiten zijn van 

de verschillende werkgroepen. Het werkplan moet concreet zijn en wordt jaarlijks 

besproken en geëvalueerd, waarbij zorgvuldig de leerpunten worden benoemd en 

meegenomen naar het werkplan voor het nieuwe jaar.  

Het blijkt voor veel verenigingen tegenwoordig erg lastig om nieuwe mensen 

voor een bestuursfunctie te interesseren. De Steltkluut vormt daarop geen 

uitzondering en vooral de functie van voorzitter is er één waar maar weinigen 

zich aan durven wagen. Mensen binden zich eerder aan ‘een project’ dan aan iets 

dat meerjarig is of iets ‘vaags’ als een bestuursfunctie. Een heldere 

taakomschrijving voor een nieuw bestuurslid kan wellicht wat aarzeling 

wegnemen, net als een duidelijke afspraak over de periode waarvoor de inzet 

wordt gevraagd. Ook is het denkbaar om de mogelijkheid te bieden om als nieuw 

bestuurslid eerst een proefperiode mee te draaien in het bestuur. Statutair 

worden bestuursleden gekozen voor een periode van drie jaar en het is te 

overwegen om een maximumperiode in te stellen van tweemaal drie jaar. Voor 

de belangrijke post van voorzitter is het voorstel om in eerste instantie te zoeken 
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naar een interim-voorzitter. Iemand die voor twee jaar het roer overneemt en 

daarna met een gerust hart, volgens afspraak, weer afscheid neemt. Het zal de 

drempel aanzienlijk verlagen. 

Voor sommige thema’s kan het nuttig en informatief zijn om mensen van buiten 

de vereniging te betrekken bij het bestuur. Het zou kunnen gaan om mensen 

vanuit de landbouw of de recreatiewereld. Dergelijke personen kunnen voor 

bepaalde tijd aan het bestuur worden toegevoegd als bestuursadviseurs 

(overigens zonder formeel stemrecht).  

Er wordt wel eens gedacht over een fusie met onze buren in West-Zeeuws-

Vlaanderen ’t Duumpje. Maar van twee besturen één maken wordt over het 

algemeen niet gezien als het ‘ei van Columbus’. Het leidt tot verlies van binding 

met de vereniging. Fysiek en gevoelsmatig worden de afstanden dan toch wel 

erg groot. Het is van belang de kleinschaligheid te koesteren. Samenwerking 

tussen verschillende werkgroepen, zoals nu al plaatsvindt door jeugd- en 

plantenwerkgroep, kan worden geïntensiveerd. 

 

Werkgroepen 

De Steltkluut kent de volgende werkgroepen: Insectenwerkgroep, Jeugdgroep, 

Knotgroep, Planologiewerkgroep, Plantenwerkgroep, Redactie en 

Vogelwerkgroep. Zij staan zelfstandig in hun activiteiten, die wel altijd binnen de 

doelstelling van de vereniging vallen. De focus van de vereniging, vastgelegd in 

het werkplan van het bestuur, krijgt zijn weerslag in de jaarlijks op te stellen 

werkplannen van de werkgroepen. Ook verwerken de werkgroepen, voor zover 

mogelijk, de focus van gerelateerde natuurorganisaties, zoals Floron of Sovon. 

Er zit soms specialistische kennis binnen de werkgroepen waardoor nieuwkomers 

een drempel kunnen ervaren om aan te sluiten. Daarom zijn laagdrempelige 

activiteiten nodig die uitnodigend zijn voor nieuwkomers om eens kennis te 

maken. Dat kan een ‘meeloopexcursie’ zijn, of een ‘kennismaking met het tellen 

van weidevogels’. Daarbij moet het gebruik van vaktaal vermeden worden zoals 

‘monitoring’ of ‘karteren’. Nieuwe werkgroepleden kunnen gezocht worden 

binnen de leden van de Steltkluut, maar misschien ook juist daar buiten (zie 

volgend hoofdstuk).  

Speciale aandacht is nodig voor de zogenaamde ‘slapende’ werkgroepleden. Zij 

staan wel op bijvoorbeeld een verzendlijst maar worden nooit of zelden (meer) 

gezien bij de activiteiten of bijeenkomsten van de betreffende werkgroep. Het is 

goed om deze mensen te benaderen met de vraag waarom dat zo is en vooral 

met de vraag wat zij graag zouden willen. Wat zoeken zij en kan de werkgroep 

daar dan op inspelen?  
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De werkgroepen zijn georganiseerd rondom verschillende thema’s. De 

jeugdwerkgroep organiseert activiteiten met kinderen vanuit de gedachte dat het 

belangrijk is om jeugd op vroege leeftijd de liefde voor de natuur bij te brengen. 

De knotgroep gaat hakken en zagen vanuit de wens om oude knotbomen te 

behouden voor het landschap. Vogelwerkgroep, Plantenwerkgroep en 

Insectenwerkgroep houden zich vooral bezig met het inventariseren van de 

betreffende dier- of plantsoorten. Ze richten zich bij voorkeur op díe soorten die 

voor onze regio typerend en belangrijk zijn. Ze vormen daarmee de kern van de 

Steltkluut: kennis van de regionale natuur. Verzamelde gegevens moeten op een 

voor iedereen toegankelijke manier worden gepresenteerd of gepubliceerd. 

Jaarlijks wordt op de Algemene Ledenvergadering verslag gedaan van de 

activiteiten en wordt onder meer een overzicht gegeven van het aantal 

werkgroepleden, het verloop daarin en hoe de werkgroep actief is om nieuwe 

mensen binnen de werkgroep te betrekken.  

Een speciaal woord over de rol van de planologiewerkgroep. Dit is in zekere zin 

een buitenbeentje. Hier gaat het niet direct om de gezelligheid of de hobby die 

de werkgroepleden bindt. De planologiewerkgroep is ‘de luis in de pels’. Volgt en 

beoordeelt onder meer het overheidsbeleid of het functioneren van de 

terreinbeherende organisaties. In deze zin heeft de Steltkluut een signaalfunctie. 

Onze leden zijn de oren en de ogen in het veld. Zoals eerder gesteld: gericht zijn 

op samenwerking en opbouw is van groot belang, maar als het moet kan de 

planologiewerkgroep kritisch uit de hoek komen. Strategisch optreden is daarbij 

een vereiste. Welke dossiers zijn behapbaar uit oogpunt van efficiëntie en is er 

redelijkerwijs succes te verwachten? We pleiten voor een nauwe samenwerking 

met de ZMf. De grote en ingewikkelde dossiers worden door hen op de voet 

gevolgd (Westerschelde, Natura 2000, stikstofproblematiek, waterkwaliteit, 

duurzame landbouw, enz.). Waar de ZMf deze dossiers op verschillend niveau 

aan de orde stelt, kan de Steltkluut haar daarin bijstaan door op regionale schaal 

te laten zien wat bijvoorbeeld het belang voor vogels is van de Westerschelde, 

wat het effect is van stikstof op de verruiging van onze natuurgebieden, hoe de 

waterkwaliteit van onze kreken erbij staat of wat de ontwikkelingen zijn van de 

natuur in onze poldergebieden. 

 

Leden 

Zonder leden geen vereniging. We zien graag dat het ledental groeit en dat meer 

leden actief worden. Op deze manier is het ledenbestand een ‘visvijver’ voor de 

(werkgroep-)activiteiten.  

De Steltkluut kent enkele honderden leden. Sommige daarvan zijn actief binnen 
een werkgroep of zijn wel eens aanwezig bij een excursie of bijeenkomst. Het 

grootste deel is enkel ondersteunend lid. Het is belangrijk om deze leden 
expliciet op te zoeken. Daarvoor kan gedacht worden aan enkele jaarlijkse 

activiteiten. Een soort traditie opbouwen waar mensen naar uitkijken.  
Denk aan tweemaal per jaar een bijzondere excursie, waarbij méér geboden 
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wordt dan een gebruikelijke excursie. De aankondiging ervan moet wervend en 

inspirerend zijn. Bijvoorbeeld: de Jaarlijkse Grote 
SteltkluutSaeftingheStruintocht. Of: de Jaarlijkse Steltkluut 

BrakkeBraakmanBrunch. Enkele uren stevig stappen in combinatie met ontbijt of 
lunch. Voor de minder energieke leden: De 1001-soortendag, waarbij alle 
werkgroepleden zich duidelijk presenteren. Of de Jaarlijkse Natuurwerkdag, voor 

iedereen die de handen wil laten wapperen.  
Het zijn enkele momenten in het jaar waarop de Steltkluut nadrukkelijk contact 

zoekt met haar leden (en niet leden, zie volgende hoofdstuk) en dit vergt een 
inspanning van zowel het bestuur als de werkgroepen. Het is tevens een goede 
manier om de samenwerking tussen de verschillende werkgroepen en het 

bestuur vorm te geven. 

Het verenigingsblad De Steltkluut is een belangrijk communicatiemiddel met de 

leden, naast de website of de Facebookpagina. Een soort ‘Donald Duck’ die je 

van de eerste tot en met de laatste letter wilt lezen. Een sterke redactie is nodig 

om het verenigingsblad zowel inhoudelijk als qua lay-out te laten uitblinken. 

Inbreng vanuit het bestuur en werkgroepen is belangrijk en ook kan het een 

platform zijn voor leden om hun ervaringen in het veld met andere leden te 

delen. Ook de redactie moet gezien worden als een werkgroep van de Steltkluut 

die jaarlijks een werkplan opstelt in lijn met de in het bestuur en de 

ledenvergadering gemaakte keuzes voor specifieke aandacht en inzet voor 

regionale natuurwaarden.  

Uiteraard zijn er tegenwoordig nog andere manieren om de leden te bereiken, 

met name de verschillende sociale media: website, Facebook, Instagram, blogs, 

Twitter, WhatsApp en andere. Ze trekken steeds een eigen en dus ander publiek. 

Het gebruik van sociale media maakt het mogelijk om heel actueel met de leden 

of andere belangstellenden te communiceren. Waar een mededeling via het 

ledenblad maanden vooraf moet worden ingepland, kan er via sociale media 

direct gemeld worden dat er bijvoorbeeld ‘op dit moment veel paddenstoelen in 

het Braakmanbos te zien zijn’, dat we komende zaterdag een speciale excursie 

organiseren om ‘reeën te spotten vanaf de observatiehut bij het Groot Eiland’, of 

dat we ‘van onze leden gehoord hebben dat de Meikevers momenteel vliegen in 

de omgeving van Hulst’.  

Om deze sociale media goed in te zetten is voortdurende en actuele aandacht 

nodig, waarbij steeds de mogelijkheden van ‘crossmedia’ worden gebruikt: 

verschillende vormen van communicatie die voortdurend naar elkaar verwijzen. 

In het clubblad wordt verwezen naar de website; in een tweetbericht wordt 

verwezen naar een artikel in het clubblad; Facebook plaatst een foto van een 

excursie met een link naar de website, enz. Deze vorm van communicatie naar 

leden en buitenwereld wordt steeds belangrijker. Daarom is het denkbaar om 

hiervoor een speciale werkgroep te vormen (in combinatie met redactie?) óf het 

een speciale taak te maken van één van de bestuursleden.  

  



 
 9 

 

 

V. Energie van buitenaf  

 

De Steltkluut heeft meer energie van buitenaf nodig. 

Uit alle gesprekken komt duidelijk naar voren hoe belangrijk het is om het brede 

publiek meer bij de Steltkluut te betrekken. Natuurbescherming bereik je vooral 

door veel mensen voor je te winnen. Instroom van nieuwe leden en werven van 

nieuwe sympathisanten vraagt voortdurend de aandacht. Daarnaast is ook 

verbinding én samenwerking nodig met tal van organisaties die op enigerlei wijze 

betrokken zijn met datgene waar de Steltkluut voor staat. 

Dat betekent in het algemeen: 

 Positiviteit uitstralen. 

 Zichtbaarheid vergroten. 

 Het brede publiek opzoeken. 
 Proactief te werk gaan. 

 Communicatie(kanalen) intensief gebruiken en blijven aanpassen aan de 
doelgroepen. 

Tips voor het werven van nieuwe leden 

 Afwisselend programma van excursies opgezet als algemene 

natuurwandelingen met eventueel aandacht voor ontstaansgeschiedenis van 

het landschap. 

 Voorlichtingskraam moderniseren en inzetten. 

 Meewerken aan op vrijwilligers gerichte initiatieven zoals NLdoet, Schone 

Schelde of Platform Groene Vrijwilligers (natuurwerkzeeland). 

 Openbare Steltkluut vertelavonden of praatcafés op aantrekkelijke, 

inspirerende locaties. 

 Instapcursus Kennis der natuur met focus op Oost-Zeeuws-Vlaanderen. 

 Basiscursus vogels/flora/insecten leren kennen. 

 Communicatiekanalen aanpassen en gebruik intensiveren om jonge mensen 

te bereiken. 

Tips om het brede publiek in natuur te interesseren 

 Speciale excursies voor nieuwkomers. 
 Jaarlijks één of twee grote, boeiende tochten, bijvoorbeeld 

o de Grote SteltkluutSaeftingheStruintocht 
o de Jaarlijkse Steltkluut BrakkeBraakmanBrunch 
o de Jaarlijkse Steltkluut WesterscheldeWaterVogelWandeling. 

Als dit uitgroeit tot een soort merken van de Steltkluut kunnen het 
activiteiten worden die zowel leden samenbrengen als 

natuurliefhebbers in het algemeen. 
 De 1001-soortendag jaarlijks groots opzetten. 
 Bijeenkomsten dorpsraden opzoeken voor korte lezing of toelichting over 

gebied in de omgeving. 
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 Onderweg informatie geven tijdens wandel- en fietstochten die door anderen 

worden georganiseerd. 
 Vaste column in lokaal huis-aan-huis blad. 

 Vaste rubriek in radio- of tv-programma van Omroep Zeeland (eventueel 
samen met andere Zeeuwse natuurorganisaties). 

 In het verenigingsblad vooral positieve ontwikkelingen laten zien. Zet wat er 

nog is en mooi is in de schijnwerper, ook al is het heel klein. 

 

Tips voor het werken aan meer verbinding met andere organisaties  

Diverse onderwerpen overstijgen het niveau of werkgebied van de Steltkluut. 

Daarom is het van belang meer samenwerking te zoeken met:  

 Lokaal bestuur, dorpsraden, waterschap, andere natuurorganisaties en 

overige partijen die regionaal landschap en natuur beïnvloeden. 

 Afzonderlijke vertegenwoordigers van sectoren die lokaal landschap en natuur 

beïnvloeden (akkerbouw, fruitteelt, glastuinbouw, veeteelt) of juist met 
mensen uit deze sectoren die voorop lopen (Milieukeurboeren, 
grondgebonden agrarische bedrijven, kringloopboeren, biologische boeren, 

tuinders of veehouders ). 

Verbinding zoeken kan op vele manieren, bijvoorbeeld: 

 Mensen van andere organisaties uitnodigen voor lezing of natuurwandeling 

om specifieke zorgen en oplossingen toe te lichten. 

 Over grote onderwerpen als Westerschelde, waterkwaliteit, stikstof en andere 

zaken regionale informatie verzamelen en presenteren die via de ZMf verder 

kan worden ingezet in de besluitvormingsprocedures. 

 Voor omvangrijke regionale kwesties kan de Stelkluut via ZMf een 
expertsessie aanvragen bij Innovatiehub Zuidwestelijke Delta. 

 Indien een individueel bedrijf plannen heeft die de lokale natuurwaarden 
overduidelijk zullen schaden, eerst pogingen ondernemen om mee te denken 

over duurzamere alternatieven. Pas in het uiterste geval de compromisloze 
weg inslaan van procederen. 

Samenwerking versterken met: 

 Natuur & Zo: verzorgt natuureducatie voor de (school)jeugd. Bieden wellicht 

nuttig promotiekanaal voor Steltkluut natuurexcursies. 
 Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ): vrijwilligerswerk in het landschap, 

Natuurwerkdag, cursussen landschapsbeheer. 
 ZMf: planologie over en weer versterken. Regionale casussen aanleveren voor 

nationale projecten als Deltaplan voor de Biodiversiteit en Plan Boom en voor 

initiatieven als Coalitie Delta Natuurlijk. 
 ’t Duumpje: eventueel ook andere werkgroepen, naast de jeugd- en 

plantenwerkgroep. Of het gezamenlijk opzetten van cursussen of 
natuurcolumn voor het brede publiek. 

 Het Zeeuwse Landschap + Staatsbosbeheer: ogen en oren in het veld, 

afstemmen van inventarisaties, tips voor het beheer. 
 ZLTO / Agrarische natuurvereniging Groene Oogst: gezamenlijk effectiviteit 

van agrarisch natuurbeheer volgen. 
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VI. Eerstvolgende stap en verdere aanpak 

 

De schrijvers van dit Document van Aanbeveling zullen dit document en de 

eerstvolgende stap toelichten aan het bestuur en later aan de Algemene 

Ledenvergadering. Aansluitend gaan we een grotere bijeenkomst – een 

Schorrendag2 – organiseren om tot concretere plannen te komen voor 2020 en 

de wat verdere toekomst. Op deze dag (middag en/of avond) gaan we onder 

begeleiding van een externe dagvoorzitter gezamenlijk de discussie aan waarbij 

dit Document van Aanbeveling het startpunt is.  

Peter Maas en Hanneke Smulders zullen de organisatie van deze dag oppakken 

en samen met anderen voorbereiden. Een externe dagvoorzitter is al 

beschikbaar. Voor een geschikte, inspirerende ruimte zijn diverse opties in 

voorbereiding. 

Voor de Schorrendag nodigen we uit: 

 bestuursleden 

 alle werkgroepleden 

 alle geïnterviewden 

 alle nieuwe leden van 2015 tot nu. 

De afspraken en aantekeningen van de Schorrendag verwerken we in een kleine 

groep tot het Steltkluut Werkplan 2020. Het werkplan zal de gemaakte keuzes 

omzetten in concrete, behapbare acties. Belangrijkste onderwerp van het 

Steltkluut Werkplan 2020 zal zijn: het actief op zoek gaan naar nieuwe voorzitter 

en bestuursleden. Dit Document van Aanbeveling zal als bijlage in het werkplan 

opgenomen worden. Het Werkplan 2020 is te beschouwen als een bijgewerkte 

versie van het Strategisch Beleidsplan Steltkluut 2017 – 2022 dat in 2016 door 

de Algemene Ledenvergadering in concept is besproken. 

 

  

                                                           
2
 Deze Schorrendag zal de Steltkluut variant zijn van de zogenaamde heidedag. Dat is één dag waarop 

medewerkers van een organisatie buiten de vertrouwde werkomgeving in een informele sfeer dingen 
bespreken. 
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VII. Profielschets nieuwe voorzitter 

 

De voorzitter die we zoeken zal de overgang van de huidige 

vereniging(sstructuur) naar de nieuwe sturen, begeleiden en mede realiseren. De 

voorzitter bouwt samen met het nieuwe bestuur, waarin de werkgroepen 

vertegenwoordigd zijn, aan een structurele aanpak van de verbinding met de 

leden, de taken van de vereniging en het proces van vernieuwing. 

De verwachting is dat de nieuwe voorzitter zelf ook beschikt over een kijk op 

natuurbescherming in Zeeland of Oost-Zeeuws-Vlaanderen. De voorzitter 

faciliteert het werken aan, verbeteren en uitdragen van de visie van de 

Steltkluut. Hij/zij kan draagvlak onder de leden creëren voor de koers die we 

gaan varen en zorgt ervoor dat visie vertaald wordt naar standpunten en 

positiebepaling.  

Het zal iemand zijn die de vereniging kent en in de regio woont. Iemand die er 

de tijd voor heeft en toe is aan deze nieuwe klus. In de nieuwe voorzitter 

verwachten we als kernkwaliteiten, iemand die verbindend is ingesteld, een 

goedlopende communicatiestructuur kan opzetten, een motiverend spreker en 

goed luisteraar is. 

We zoeken iemand die het voorzitterschap voor twee jaar op zich wil nemen. 

Daarna is uiteraard voortzetting van het voorzitterschap mogelijk in overleg, 

conform de statuten. Bij de zoektocht naar een nieuwe voorzitter kan gebruik 

gemaakt worden van: 

 namenlijst mogelijke kandidaten genoemd in de interviews (bekend bij 

bestuur) 

 inhoud uit dit document 

 concept profielschets uit dit document 

 nog op te stellen Werkplan 2020. 

De mogelijke kandidaten die nu al genoemd zijn zullen persoonlijk benaderd 

worden. Daarnaast is ook het (bestuurs)netwerk van de ZMf in te zetten voor het 

zoeken naar meer mogelijke kandidaten. Ook is het denkbaar om actief leden te 

benaderen die zich in de afgelopen jaren bij de Steltkluut hebben aangesloten. 

Verder kan een vacaturetekst gepubliceerd worden via het verenigingsblad, de 

website Steltkluut of website Groen vrijwilligerswerk.  

Als de voorzitter bekend is, kan deze samen met een eventueel te vormen 

kerngroep het bestuur verder inrichten. Voor de penningmeester is al een 

vacature en ook de huidige secretaris stelt zijn functie vacant. Vervolgens zal de 

al eerder geplande vertegenwoordiging van de werkgroepen in het bestuur 
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daadwerkelijk opgezet worden, om gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen 

en het proces van vernieuwing samen te kunnen realiseren.  

In het kort zoeken we een voorzitter die:  

 lid is van de Steltkluut. 

 de (statutaire) doelstellingen van de vereniging onderschrijft. 

 betrokken is bij en enthousiasme en gevoel heeft voor natuur, milieu, 

landschap en duurzaamheid. 

 

 beschikt over representatieve kracht. 

 de wens en de bereidheid heeft tot het uitdragen van de 

verenigingsstandpunten zowel binnen als buiten de organisatie. 

 beschikt over gedegen bestuurlijke ervaring en bestuurlijk inzicht. 

 

 beschikt over ervaring met een gestructureerde aanpak waarin reflectie, 

verbetering en planning van activiteiten als vanzelf aan bod komen. 

 beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 

 in staat is om een vergadering goed te kunnen leiden. 

 

 beschikt over teamgeest. 

 in staat is om op te treden als verbindende voorzitter ten dienste van alle 

leden, met respect voor diversiteit en verschillen van mening. 

 in staat is om ook extern verbindend op te treden. 

 

 beschikt over en gebruik maakt van een netwerk in voor de Steltkluut 

relevante maatschappelijke en bestuurlijke sectoren. 

 beleidsmatig en strategisch kan denken en handelen. 

 door het bestuur wordt voorgedragen aan de ledenvergadering en als zodanig 

in functie gekozen door de ledenvergadering. 

 

 in externe contacten optreedt namens het bestuur. 

 altijd een stem heeft in besluiten die ter vergadering van het bestuur 

genomen worden. Indien de stemmen staken, heeft de voorzitter een 

doorslaggevende stem. 

 besluiten die buiten de vergadering tot stand komen samen met de secretaris 

tekent, met inachtneming van de in de statuten gestelde voorwaarden. 

 

  



 
 14 

 

 

Bijlage I  Lijst van geïnterviewden  

 

Voor het opstellen van dit Document van Aanbeveling is gesproken met de 

volgende personen.  

Met dank aan, in alfabetische volgorde: 

 

Marc Buise   Vogelwerkgroep, vicevoorzitter Oudheidkundige Kring  

    De Vier Ambachten, Saeftinghe-kenner 

Nathalie De Somer  Insectenwerkgroep, Planologiewerkgroep, 

    Plantenwerkgroep, deelnemer bestuursvergaderingen 

Martin Dekker  landbouwer, medeoprichter Agrarische  

    Natuurvereniging Groene Oogst 

Frans Hamelink  voormalig gedeputeerde Natuur en Water  

    Provincie Zeeland 

Tony Madou   Vogelwerkgroep 

Roel Mooij   secretaris bestuur ZMf, voormalig coördinator Natuur 

    en Landschap Provincie Zeeland 

Marian Sponselee  Insectenwerkgroep, Plantenwerkgroep, Vogelwerkgroep 

René Steijn   beleidsmedewerker Provincie Zeeland 

Jo Timmers   voorzitter ‘t Duumpje  

Co van Schaik  oud-lid Kascommissie, voormalig wethouder Terneuzen, 

    voorzitter Stichting tot beheer van R.K. begraafplaats

    te Axel 

Ira von Harras  directeur ZMf 

 

Interviews afgenomen en verwerkt in dit document door: 

Peter Maas  Plantenwerkgroep, Boswachter Staatsbosbeheer  

 Zeeland Zuid 

Hanneke Smulders  Jeugdwerkgroep, Plantenwerkgroep 
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Bijlage II  Kernwoorden uit dit document  

 

 regionaal 

 vrijwilligerswerk 

 liefde voor de natuur 

 bewustzijn kernkwaliteit natuur Oost-Zeeuws-Vlaanderen 

 positief verhaal 

 laten zien wat mooi is 

 vier je successen 

 proactieve houding 

 effectieve inzet middelen 

 samenwerking en constructief meedenken 

 bestuur coördinerend en faciliterend 

 vuur zit in de werkgroepen 

 nieuwe voorzitter als interim 

 concrete taakomschrijving voor ieder bestuurslid 

 bestuursfuncties maximaal tweemaal drie jaar 

 mogelijkheid voor proefperiode als bestuurslid 

 bestuursadviseurs van buiten de vereniging 

 jaarlijks concreet werkplan bestuur en werkgroepen 

 communicatie naar buiten toe zeer belangrijk 

 gebruik sociale media 

 brede publiek actief opzoeken 

 samenwerking aangaan met andere organisaties 


