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1.  Inleiding 
De Stichting Observation International is op 1 december 2015 opgericht te 
Roermond. Observation International is opgericht om op termijn de 
(internationale) voortzetting van Waarneming.nl, Waarnemingen.be, 
Observations.be en Observation.org te bewerkstelligen. Hiertoe zetelen er 
bestuursleden van verschillende nationaliteiten en van verschillende 
belanghebbende organisaties in het bestuur. 
 
Het tweeledige doel van de stichting is:  

• Het delen van waarnemingsdata over de mondiale biodiversiteit in 
heden en verleden, als kennisbron voor de toekomst. 

• Waarnemers overal ter wereld faciliteren door middel van een 
meertalig, mondiaal waarnemingensysteem met soortenregister 
voor alle bekende soorten en soortgroepen in de natuur, flora- en 
faunabreed, en via dat systeem een gegevens-verzameling met 
gevalideerde velddata delen met iedereen waar ook ter wereld. 

 
De stichting tracht haar doel te bereiken door: “over het beste, handigste 
en mooiste systeem te beschikken, dat door de waarnemers en 
datagebruikers hoog wordt gewaardeerd en maximaal wordt gebruikt. Het 
streven is in West-Europa binnen vijf jaar het meeste gebruikte 
multithematische portaal te zijn en daarbuiten minimaal drie 
partnerschappen te sluiten.” 
 
2. Interne organisatie 
In 2016 bestond het bestuur uit de volgende leden: 
Reinier Akkermans (voorzitter) 
David Tempelman (secretaris) 
Geert Huysmans (penningmeester) 
Lenze Hofstee (tot 17-11-2016, daarna afgetreden) 
Marc Herremans  
Hugo Nieuwenhuys (tot 30-12-2016, daarna afgetreden) 
Dylan Verheul (tot 1-10-2016, daarna afgetreden) 
Ulrich Haese (per 16-3-2016 toegetreden) 
Jean-Yves Paquet (per 1-9-2016 toegetreden) 
 
Het bestuur omvat daarmee bestuursleden uit drie Europese landen 
(Nederland, België, Duitsland) met Nederlands, Duits en Frans als 
moedertalen. Dit sluit aan op de doelstellingen. 
 
In de verslagperiode kwam het bestuur vijf maal bij elkaar: op 12 januari, 
16 maart, 19 mei, 31 augustus en 17 november te Roermond. Belangrijke 
besluiten zijn schriftelijk in notulen vastgelegd.  
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3. Activiteiten 
 
Op 21-1-2016 is het beleidsplan vastgesteld.  
 
In 2016 is een website ingericht: www.observation-international.org. 
Op de website zijn openbare stukken, zoals jaarrekening, interne 
organisatie, beleidsplan etc. geplaatst zodat deze kunnen worden 
geraadpleegd door zowel natuurlijke personen als subsidieverstrekkers, 
partners en belastingdienst.   
 
In 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor het aanvragen van de ANBI-
status.  
 
In 2016 werden voorbereidingen getroffen voor drie, in 2017, te realiseren 
projecten: make-over van de website, onderbrengen van de hosting bij 
Naturalis en het ontsluiten van Waarneming.nl waarnemingen naar GBIF. 
 
In 2016 werden twee subsidieaanvragen ingediend. Er werd een 
subsidieaanvraag ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds ten 
behoeve van het make-over project. Er werd tevens een aanvraag 
ingediend bij NLBIF voor het ontsluiten van Waarneming.nl data naar 
GBIF. Er was in 2016 nog geen duidelijkheid over de toekenning van deze 
aanvragen. 
 
In 2016 zijn de website en de aan het platform gerelateerde app ObsMapp 
met behulp van lokale gebruikers vertaald in Duits, Spaans, Hongaars en 
Russisch.  
 
4. Internationale contacten 
In 2016 zijn contacten gelegd met verschillende organisaties. 
 
Op 1-7-2016 is een bezoek gebracht aan de vrijwilligersorganisatie AKAR, 
een studiegroep voor reptielen en amfibieën in NRW.  
 
In november 2016 hebben D. Tempelman en toekomstig bestuurslid 
Szabolcs Nagy een workshop gegeven op de meeting van de International 
Waterbird Count in Neretva, Kroatië.  
 
Met een groep van enthousiaste Spaanse gebruikers van het platform is 
de website verder in Spanje uitgerold. Er is een subsite, 
spain.observation.org ingericht. Hierop worden ook voor Spanje relevante, 
Spaanstalige berichten geplaatst. Via deze website is ook een Spaanstalig 
forum ingericht. Verder is het Spaanse Proyecto Lepides, wat de 
dagvlinders op het Iberisch Schiereiland in kaart brengt gekoppeld aan 
Observation.org. 
 

http://www.observation-international.org/
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In december 2016 hebben Martine Lemmens en David Tempelman een 
workshop bijgewoond in Brussel, bij het Europese directoraat Natuur. Het 
doel van de workshop was Citizen Science, waarvoor Observation.org, 
mede door de krachtige apps zeer geschikt is.  
 
5. Toename in waarnemingen en gebruikers 
In 2016 is het aantal waarnemingen en het aantal waarnemers verder 
gestegen. In 2016 werden er 19,2 miljoen waarnemingen ingevoerd, 
ongeveer 4 miljoen meer dan in 2015. In totaal bevat de database nu 90 
miljoen waarnemingen. In 2016 hadden we 30.373 actieve geregistreerde 
gebruikers, 3000 meer dan het jaar ervoor.  
 
6. Projecten 
Met EuroNatur (www.euronatur.org) is in 2016 een project gestart over 
het gebruik van Observation.org bij de internationale watervogeltellingen 
op de westelijke Balkan. Er is een bedrag van € 5.000 mee gemoeid. 
 
7. Geplande activiteiten 
-  Uitvoering van het ‘make-over’ project, wat de platforms 
aantrekkelijker moet maken voor het publiek en het systeem weer up to 
date moet maken.  
- De hosting van Waarneming.nl onderbrengen bij Naturalis 
- Waarneming.nl data ontsluiten naar GBIF (enkel indien de 
subsidieaanvraag wordt toegekend) 
- Het opzetten, onderhouden en verder intensiveren van buitenlandse 
contacten. 
 
8. Jaarrekening 
Over 2016 vonden meerdere financiële transacties plaats. Deze zijn vervat 
in het op de website geplaatste financiële jaarverslag. 
 
Opgemaakt: 18 mei 2016 
Plaats: Amsterdam 
 
 
David Tempelman, Secretaris 
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