VOGELBESCHERMINGSWACHT “ZAANSTREEK”

Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 9 april 2013 in het clubgebouw van MC
Mozamo, Wezelstraat 17 te Zaandijk.
Aanwezig: 35 leden (inclusief alle bestuursleden)
1. Welkomstwoord en opening
Voorzitter Nico Ortelee opent deze 70e ledenvergadering om 20.00 uur met een woord van welkom
aan de aanwezige leden.
Nico Ortelee begint deze vergadering met een moment van aandacht voor de in 2012 overleden
leden; Frans de Vries, Piet van Ederen, dhr. Woudt en Arie Zeeman. De voorzitter vraagt een
moment van stilte ter nagedachtenis aan deze overleden leden.
De voorzitter dankt vervolgens alle leden die een inbreng hebben gehad het afgelopen jaar. Vele
zaken zijn het afgelopen jaar in het nieuws geweest met betrekking tot de natuurgebieden/vogels in
de Zaanstreek. Diverse leden en het bestuur hebben hier meermaals op gereageerd en zich hiervoor
ingezet. Tevens is er een voorzichtige start gemaakt met het “Platform Veenweide Gebieden”, een
samenwerking tussen de verschillende Zaanse natuurbeschermingsorganisaties . De bedoeling is dat
dit het komende jaar een vervolg krijgt.
Ten slotte geeft de voorzitter aan dat het verenigingsorgaan “de Kieft” door iedereen erg
gewaardeerd wordt. Hij bedankt dan ook iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de
totstandkoming van het blad.
2. Ingekomen stukken
Voor deze Algemene Ledenvergadering zijn behoudens schriftelijke afberichten van Reinier Krom, Jan
Belier, Tineke Prins, Frits Schuster, Joke Stuurman, Henk Stuurman, Henk Harrewijne, Gerrit Wiepjes,
Dick Dekker en Cees Brinkman geen verdere stukken ter behandeling ontvangen.
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2012
Op het verslag van deze vergadering die in zijn geheel te vinden is op onze website en in beperkte
oplage ter vergadering lag, zijn geen opmerkingen.
Het verslag wordt verder akkoord bevonden onder dankzegging aan de toenmalige notulist
bestuurslid Ed Staats.

4. Verslag van de Secretaris
Bij de vergaderstukken is het verslag van de secretaris gevoegd. Niemand heeft hier opmerkingen op.
Ook Arjan van Poecke heeft desgevraagd niets toe te voegen.
5. Financiële zaken
A: Financieel jaarverslag 2012
Ed Staats licht de financiële situatie van de vereniging toe en noemt de belangrijkste posten van het
afgelopen jaar. Hierop komen weinig opmerkingen. Op blad 8 wordt een bedrag van € 8.600,-genoemd. Dit klopt niet en moet € 9.600,-- zijn. Verder vraagt Arie Klut om de oeverzwaluwwand bij
de pont van Buitenhuizen mee te nemen in de begroting voor 2013. Ed Staats gaat er echter vanuit
dat dit met (subsidie)gelden van derden wordt bekostigd. Arie Klut, Ed Staats en enkele andere leden
van de werkgroep bekijken of er iets mogelijk is. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een betonwand.
De Provincie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland en de Vogelbescherming Nederland zijn
mogelijke subsidie verstrekkers, naast de (hopelijke) inbreng van Rijskwaterstaat. Waarschijnlijk
moet ook meteen het ijsvogelwandje worden verplaatst. Er is inmiddels een aannemer gevraagd om
een offerte te maken. Indien akkoord en gefinancierd kunnen deze werkzaamheden rond de
komende jaarwisseling uitgevoerd worden. Volgend jaar zal er €.2.000,-- worden gereserveerd.
Niemand in de zaal heeft hier bezwaar tegen.
De vergadering gaat, onder dankzegging aan de penningmeester, akkoord met het financiële
jaarverslag 2012.
B: Contributiemededeling
De contributie voor 2014 blijft ongewijzigd. Alleen tijdens de vergadering in de even jaren wordt de
contributie op basis van de inflatiecijfers aangepast. Bij dit punt zijn verder geen vragen of
opmerkingen.
C: Verslag van de Ledenadministrateur
Hans Pijl wordt bedankt voor zijn mooie verslag. Er zijn geen verdere opmerkingen
6. Verslag van de Kascontrolecommissie 2012
Rein Beentjes geeft aan dat hij samen met Kees Kaat de boeken heeft gecontroleerd en geen
bijzonderheden heeft geconstateerd. Hij vraagt de vergadering de penningmeester en het bestuur
décharge te willen verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2012. De vergadering gaat
onder applaus akkoord. Nico Ortelee bedankt de kascommissieleden Rein Beentjes en Kees Kaat voor
hun werkzaamheden en verslaglegging.
7. Benoeming leden van de Kascommissie 2013
Rein Beentjes is voor de tweede keer kascommissielid geweest en treedt daarom statutair af. Kees
Kaat kan nog een jaar blijven zitten en is daartoe bereid. Bob van Duin schuift van reservelid door als
kascommissielid 2013 en Ruud Oudhaarlem geeft zich op als reservelid. Beide heren worden met
instemming aangenomen.

8. Jaarverslagen van werkgroepen, commissies en wetlandwachten
Alle werkgroepen en commissies hebben een jaarverslag gemaakt over 2012. Deze jaarverslagen zijn
als bijlage bij de vergaderstukken van deze ledenvergadering gevoegd. De voorzitter dankt iedereen
voor het opstellen van de jaarverslagen. Gevraagd wordt of er nog mensen in de zaal zijn die
opmerkingen hebben. Alleen Rein Beentjes meldt, als aanvulling op het verslag van de werkgroep
Roofvogels en Uilen, dat er in het werkgebied van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” de
meeste kerkuilen van Noord-Holland zijn geboren.
PAUZE:
Er wordt een korte pauze gehouden.
9. Bestuursverkiezing
Conform een eerder opgesteld schema zijn aftredend en herkiesbaar Nico Ortelee, in de functie van
voorzitter en de bestuursleden Henriëtte Nool, Onno Steendam en Ruud Vis. De vergadering gaat
akkoord met deze benoeming.
10. Uitreiking Roel Staatsprijs 2012
De prijs gaat dit jaar naar een persoon die zelf in 1994 de vogelcursus van onze vereniging heeft
gevolg samen met ons bestuurslid Bernard Ebbelaar. Daarna bezocht hij enkele contactavonden
maar voelde zich nog niet echt thuis bij de vereniging. Dit is later wel veranderd gezien al de
activiteiten die hij inmiddels op zich neemt. Door Ed Staats wordt hij beschreven als een rustig en
bedachtzaam persoon. Inmiddels was bij de persoon in kwestie al bekend dat het om hem gaat en
maakt Ed Staats bekend dat Rob Koeman de winnaar is van de Roel Staatsprijs 2012. Het voltallige
bestuur was het eens met de keuze voor Rob. Ed Staats geeft vervolgens aan wat Rob inmiddels voor
onze vereniging heeft betekend. Vanaf augustus 2006 is Rob lid van de Pers- en Propaganda
commissie. Hij is namens de commissie aanwezig bij (de organisatie van) vele exposities en
evenementen. Fort Krommenie, Wandelen over Water, de boerderijdagen etc. Verder begeleidt hij
de cursisten van de jaarlijkse vogelcursus en is Rob betrokken geweest bij de oprichting van de
Werkgroep Polder Westzaan op 12 maart 2007 waarvan hij ook direct voorzitter is geworden. Deze
werkgroep doet er veel goed werk en voert overleg met allerlei betrokken organisaties in deze polder
zoals de gemeente Zaanstad, Staatsbosbeheer, de Vereniging tot Ongeschonden Behoud van het
Westzijderveld en de werkgroep Fortuinveld in Zaandijk. Recent nog heeft de werkgroep, samen met
het bestuur, gereageerd op de aanpassingen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Westzaan
en is de boomgaardploeg in de Reef opgericht. Met de werkgroep worden er meerdere keren per
jaar veldwerkdagen georganiseerd en is er een inventarisatie gedaan van de boerenzwaluwen in
Westzaan. Ten slotte gaat Rob trouw mee met alle nationale en internationale excursies. Kortom: Te
veel om op te noemen, een terechte winnaar en we hopen dat Rob zijn activiteiten nog lang zal
blijven doen voor onze vereniging. Onder luid applaus neemt Rob de prijs in ontvangst.
11. Voorgenomen verenigingsactiviteiten en bestuursbeleid
Het bestuur heeft het beleid van de vereniging nog eens tegen het licht gehouden en gekeken of wij
hier op de juiste manier mee om gaan. In de bijlage valt te lezen dat dit zeker het geval is. Een aantal
punten zouden wij als bestuur nog graag oppakken of verbeteren. Zo ontbreekt er al enige tijd een
werkgroep stadsvogels. Dat is jammer omdat Zaanstad een groot oppervlak aan stedelijk gebied
kent. De bestuursleden Henriette Nool en Arjan van Poecke hebben aangegeven dit samen een
nieuw leven in te blazen.

Verder is er vanuit één van onze leden het verzoek gekomen om een meldpunt
broedvogelverstoringen op te richten. Het bestuur is het hier volledig mee eens en vraagt of er een
lid is die dit op zich zou willen nemen. Er komen regelmatig meldingen binnen bij de diverse leden
van het bestuur van verstoorde nesten etc. Het zou fantastisch zijn als iemand met kennis van de
Flora en Fauna wet dit zou kunnen coördineren. Helaas is er vanuit de zaal niemand die dit op zich
wil nemen. Het bestuur zal deze wens ook in één van de aankomende edities van de Kieft nog eens
uiten.
12. Rondvraag
-

-

-

-

Er wordt gevraagd door Martin Nooij of er geen werkgroep Kalverpolder bestaat. Door Ed
Staats wordt hierop geantwoord dat er een aparte stichting is en dat de
Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” zelfs één van de oprichters is geweest. Twee leden
van ons (Jan Belier en Onno Steendam) hebben zitting in een Raad van Advies van deze
Stichting Kalverpolder en praten op die manier mee over het beheer en andere zaken.
Verder is er een vraag van ons erelid Martien Roos aan Rob Koeman over de
nestbescherming in het Westzijderveld. “Op het land van Staatsbosbeheer worden geen
stokken gezet?”. Als reactie wordt gemeld dat het een algeheel probleem is dat er steeds
minder stokkenzetters zijn. Gelukkig staat daar tegenover dat er steeds meer in contracten
wordt geregeld met verlate maaidata etc. Overigens zijn op de bij SBB in eigen gebruik zijnde
percelen geen stokkenzetters (meer) nodig omdat zij nu altijd na het broedseizoen gaan
maaien. Alleen bij pachters van SBB-land zouden in sommige gevallen nog stokkenzetters
nodig zijn, net als bij (particuliere) boeren zonder ‘laat-maai’contracten.
Arie Klut doet een suggestie voor de Jeugdvogelclub. Hij heeft gezien dat er in Engeland
kinderen meegenomen worden met het veldwerk. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen met
rietmaaien in het Westzijderveld en het Oostzanerveld. Zij zijn tenslotte de ambassadeurs
van de toekomst. Het bestuur zal dit punt eerst intern bespreken.
Ten slotte vertelt Nico Ortelee dat er veel leuke dingen te doen zijn op onze jubileumdag op
21 april as. De weersverwachtingen zijn gelukkig goed en hopelijk komen er veel mensen af
op de activiteiten. Voor de avond met Nico de Haan op 17 april zijn er nog een aantal
plaatsen beschikbaar. Om de laatst plaatsen ook te vullen is besloten om ook niet leden
toegang te verlenen tot de presentatie van Nico de Haan.

13. Sluiting
Voorzitter Nico Ortelee sluit onder dankzegging aan de aanwezige leden deze vergadering om 22.00
uur.

Zaandam, 7 april 2014
Nico Ortelee
(voorzitter)

Arjan van Poecke
(secretaris/notulist)

