VOGELBESCHERMINGSWACHT “ZAANSTREEK”

Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 7 april 2014 in de Poelboerderij, Veerdijk
106 te Wormer
Aanwezig: 31 leden. Dit is inclusief alle bestuursleden met uitzondering van Bernard Ebbelaar.
1. Welkomstwoord en opening
Voorzitter Nico Ortelee opent deze 71e 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 2013 en begin 2014
overleden leden; Elly Schaft en Hessel de Vries. De voorzitter vraagt een moment van stilte ter
nagedachtenis aan deze overleden leden.
De voorzitter blikt terug op het afgelopen jaar. Het jaar dat onze vereniging 70 jaar bestond. Met een
lezing van Nico de Haan in het Wapen van Assendelft en een fantastische dag op het Fort bij
Krommeniedijk is hier uitgebreid bij stil gestaan. Deze zonnige dag werd bezocht door maar liefst 800
geïnteresseerden. Ook was er op deze dag de ontknoping van de uitgeschreven fotowedstrijd – met
bijna 200 inzendingen van hoge kwaliteit zeer succesvol - die door Arie Griffioen werd gewonnen met
de overvliegende lepelaar. Ook de voor- en najaarslezingen zijn goed bezocht het afgelopen jaar.
Tijdens de interessante contactavonden zouden we nog wel wat meer leden willen zien. Dit is
meteen een bruggetje naar ons 75 jarig jubileum in april 2018. Hiervoor hebben zich inmiddels al een
aantal mensen aangeboden om zitting te nemen in een Jubileumcommissie.
2. Ingekomen stukken
Voor deze Algemene Ledenvergadering zijn behoudens schriftelijke afberichten van Tineke Prins,
Frits Schuster, Cockie Onrust, Jan Onrust, Joke Stuurman en Henk Stuurman 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 notulist bestuurslid Arjan van
Poecke.
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
Penningmeester Ed Staats licht de financiële situatie van de vereniging toe en noemt de belangrijkste
posten van het afgelopen jaar. Hierop komen geen opmerkingen.
De jubileumkosten zijn dankzij sponsoren lager uitgevallen dan begroot (€. 1.550,--) en de
schelpenstrandjes in het waterbergingsproject in de Wijde Wormer, die de vereniging zou
financieren, zijn uiteindelijk door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zelf betaald. Er
geen opmerkingen op de balans.
De saldi op onze verschillende rekeningen zijn ongeveer gelijk gebleven. In het verslag van de
penningmeester is dit terug te lezen. Ten opzichte van de begroting voor 2013 waren er weinig zaken
die echt opvielen of ene extra verklaring behoeven ten opzichte van het uitgebreide financiële
verslag.
De Werkgroep Oeverzwaluwen springt er bij de Staat van Baten en Lasten wel uit door de (extra)
kosten voor het groot onderhoud aan de wand in het Twiske in januari 2013. Deze waren echter
begroot en geaccordeerd door het bestuur en de ALV van april 2013.
Uiteindelijk heeft bovenstaande geresulteerd in een (verwacht en acceptabel) verlies van €.3.414,51,
juist veroorzaakt door de genoemde eenmalige uitgaven. Conform het bestuursvoorstel gaat de ALV
akkoord met afboeking van dit verliessakdo met €. 1.550,-- ten laste van de Reserve Jubileum 70&75
jaar en het restant ad. €. 1.864,51 ten laste van de Reserve Algemeen.
Rob Koeman geeft aan dat er recent een onderzoek is geweest over natuurvriendelijke banken. Als
natuurvereniging zouden wij onze bankzaken ook bij een dergelijke bank moeten onderbrengen. Ed
Staats geeft aan dat een groot deel van ons spaargeld bij de ASN bank is ondergebracht. De Triodos
bank wordt ook als ‘groene’ bank genoemd. Het bestuur zal dit onderwerp in de komende
bestuursvergadering nader bespreken.
De vergadering gaat, onder dankzegging aan de penningmeester, akkoord met het financiële
jaarverslag 2013.
B: Contributiemededeling
De contributie wordt, conform het bij bestuurlijk besluit opgestelde schema, voor 2015 licht
verhoogd naar €. 24,-- (was €. 23,--) voor leden en €. 14,-- (was €. 13,50) voor gezinsleden. Ben van
Poecke vindt de contributie enigszins aan de lage kant en vraagt of dit niet afgerond kan worden naar
€ 25,--. Daarop volgt een discussie tussen voor- en tegenstanders waarop Paul Bakker aangeeft dat er
juist om deze discussie te voorkomen door het bestuur is bepaald dat in de oneven jaren de
contributie aan de hand van de inflatiecijfers wordt verhoogd. Een dergelijk besluit wordt dan in de
ALV in de even jaren genomen. Het bestuur acht een verdere verhoging niet nodig. De vergadering
kan zich hierin vinden.
C: Verslag van de Ledenadministrateur
Hans Pijl wordt bedankt voor zijn mooie verslag. Aan het eind van 2013 telde onze vereniging 481
leden en 291 donateurs. Leuk om te weten is dat onze vereniging voor 33% uit vrouwen en voor 66%
uit mannen bestaat. Iemand vraagt naar de gemiddelde leeftijd van ons ledenbestand. Dit is niet
uitgezocht door Hans Pijl. Ellen Tanger vraagt op welke manier leden zich aansluiten bij de
vereniging. Daarop antwoord Nico Ortelee dat er traditioneel veel nieuwe leden binnenkomen
vanuit de cursus “vogels herkennen”. Ook heeft de afgelopen jubileumdag een aantal nieuwe leden
opgeleverd. Het aantal donateurs blijft helaas nog steeds verder afnemen.

6. Verslag van de Kascontrolecommissie 2013
Kees Kaat geeft aan dat hij samen met Bob van Duin de boeken heeft gecontroleerd en zij geen
bijzonderheden hebben geconstateerd. De kascontrolecommissie vraagt de vergadering de
penningmeester en het bestuur décharge te willen verlenen voor het gevoerde financiële beleid over
2013. De vergadering gaat onder applaus akkoord. Nico Ortelee bedankt de kascommissieleden Kees
Kaat en Bob van Duin voor hun werkzaamheden en verslaglegging middels een getekende verklaring.
7. Benoeming leden van de Kascommissie 2014
Kees Kaat is voor de tweede keer kascommissielid geweest en treedt daarom statutair af. Bob van
Duin kan nog een jaar blijven zitten en is daartoe bereid. Ruud Oudhaarlem schuift van reservelid
door als kascommissielid 2014 en Rein Beentjes 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 2013. Deze jaarverslagen zijn
als bijlage bij de vergaderstukken van deze ledenvergadering gevoegd. Leny van Onna geeft aan dat
zij de verslagen van de werkgroepen erg op prijs stelt en deze stuk voor stuk heeft doorgelezen. Nico
Ortelee geeft vervolgens direct aan dat dit volgend jaar anders gaat als het aan het bestuur ligt. In
verband met de grote hoeveelheden papier en drukwerk (en dus ook de kosten) worden de
werkgroepverslagen volgend jaar op de website gepubliceerd. De huidige opzet is te duur en kost (te)
veel tijd. Een aantal leden reageren hier teleurgesteld op en geven aan dat niet iedereen een
computer heeft. Als oplossing wordt afgesproken dat iedereen een verzoek bij de secretaris kan doen
om de jaarverslagen toe te laten sturen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
PAUZE:
Er wordt voor gekozen om geen pauze te houden en door te gaan met de vergadering.
9. Bestuursverkiezing
Conform een eerder opgesteld schema zijn aftredend en herkiesbaar Ed Staats, in de functie van
penningmeester/bestuurslid en Bernard Ebbelaar, in de functie van vice voorzitter/bestuurslid. De
vergadering gaat akkoord met deze herbenoemingen.
10. Uitreiking Roel Staatsprijs 2013
Voordat de Roel Staatsprijs wordt uitgereikt wordt er eerst iemand anders in het zonnetje gezet. Ons
erelid Martien Roos is onlangs 80 jaar geworden. Ed Staats overhandigt de bloemen en noemt nog
even de vele activiteiten die Martien tot op de dag van vandaag uitvoert. Het monitoren van de
populaties huiszwaluwen, kluten en blauwe reigers. Verder is Martien actief tijdens de zomer-, en
wintertellingen.
Dan de Roel Staatsprijs: Al vrij snel in de toepspraak van Ed Staats wordt duidelijk dat het gaat om
Arie Klut. Een meer dan terechte winnaar van de Roel Staatsprijs 2013. Gefeliciteerd! Daar was het
bestuur het unaniem over eens. Het bekende fraaie gruttobeeldje wordt door Ed Staats, onder luid
applaus, aan Arie overhandigd alsmede een bos bloemen en bijbehorende cadeaubon. Arie betekent
veel voor onze vereniging. Zo is hij lid van de werkgroep Oeverzwaluwen. Vanuit zijn Weg- en
Waterbouw achtergrond heeft hij de materialen georganiseerd en het plan gemaakt voor het in
januari 2013 uitgevoerde groot onderhoud aan de wand in het Twiske. Verder is er nog de wens om
bij pont Buitenhuizen een nieuwe wand te plaatsen ter vervanging van de huidige onbruikbare wand.
Hierover voeren Ed Staats en Arie overleg met Rijkswaterstaat. Sinds 2010 is Arie lid van de Pers- en
Propaganda Commissie en is altijd aanwezig bij de diverse evenementen in onze infostand, bij
vogelkijkpunten en bij het opstellen van foto-exposities etc. Ook is hij vaste gast en helpt hij mee bij
de cursus vogels herkennen met de bijbehorende excursies. Voor de SOVON-atlas verricht Arie

tellingen. En inmiddels al 25 jaar wintertellingen in de Enge Wormer! Dan last but not least: samen
met Frits Schuster organiseert Arie de diverse verenigingsexcursies. Volgens Ed Staats doet hij dit al
ongeveer 20 jaar met volle overgave. Destijds volgde Arie Hans Boerma op. Deze informatie heeft Ed
Staats teruggevonden in de Grutter van april 1996. De titel van het artikel luidde: “Het Zwanenwater.
Een welkom en een vertrek”. Arie is zelf van mening dat zijn eerste, door hem georganiseerde
excursie, in 1995 naar de Vinkenbaan was, maar ‘we’ kijken dat nog na… Al met al meer dan
voldoende redenen om de Roel Staatsprijs aan Arie Klut te overhandigen.
11. Voorgenomen verenigingsactiviteiten en bestuursbeleid
Inmiddels is er een Werkgroep Stadsvogels opgericht waarmee het bestuur het eerste aandachtspunt
van vorig jaar heeft uitgevoerd. Voor de Wijdewormer is het overleg voor het oprichten van een
gebiedswerkgroep helaas stil komen te liggen. In de komende periode zullen we dit weer oppakken
om te proberen alsnog een werkgroep voor dit gebied te realiseren. Helaas heeft er zich ook nog
niemand gemeld om zich, vanuit onze vereniging, te bekommeren om het gebied “de Rothoek”.
Hopelijk vinden we hier nog een aantal leden voor. Ellen Tanger benadrukt nog eens het belang van
dit gebied. Misschien wel het meest onderschatte stukje natuur binnen ons werkgebied. Zij vraagt
wanneer de gemeente Amsterdam (Stadsdeel Noord) verder gaat met de plannen? Rob Koeman
haakt hier op in en vraagt of het bestuur dit wil onderzoeken. Arjan van Poecke geeft aan dat dit juist
de reden is waarom we iemand zoeken die dit gebied wil vertegenwoordigen namens onze
vereniging. Ed Staats zegt toe dat het bestuur contact zoekt met de stadsecoloog.
Om het laatste (4e) punt te verbeteren zijn verschillende bestuursleden het afgelopen jaar aanwezig
geweest bij vergaderingen van de werkgroepen waarin geen bestuursleden vertegenwoordigd zijn.
De bedoeling is dat dit ook het komende jaar een vervolg krijgt.
Verder blijkt dat wij in alle andere gebieden binnen het werkgebied nog steeds voldoende
vertegenwoordigd zijn. Bij plannen van de gemeentes (Zaanstad, Wormerland, Oostzaan) of andere
zaken waar wij als vereniging een bijdrage aan kunnen leveren, is telkens gebleken dat wij snel op de
hoogte zijn van deze zaken waardoor wij adequaat kunnen reageren.
Ook het komende jaar zullen wij weer kritisch naar het verenigingsbeleid kijken en daar waar nodig
bijsturen.
Er wordt gevraagd of wij als vereniging meedoen met de Nationale Vogelweek in mei. Bijvoorbeeld
met het organiseren van een vogelwandeling samen met een andere vogelwerkgroep? Ed Staats
geeft aan dat dit is besproken in de PPC, maar dat ervoor gekozen is, net als voorgaand jaar, om niet
mee te doen omdat er in deze voorjaarsperiode al bijzonder veel natuuractiviteiten gepland zijn in de
Zaanstreek waaraan wij als vereniging en PPC wel mee doen.
Voorzitter Nico Ortelee geeft aan dat Joke en Henk Stuurman per eind 2014 stoppen met het
organiseren van de contactavonden en lezingen. We zijn op zoek naar iemand (of een klein
werkgroepje) die dit van Joke en Henk over wil nemen. Als zich niemand meldt zou het wel eens zo
kunnen zijn dat het niet meer mogelijk is de avonden te organiseren.
Tenslotte wordt er nog éénmaal een oproep gedaan om een Coördinator (Broed)vogelverstoringen
te werven. Het bestuur vindt het bijzonder belangrijk dat alle informatie hieromtrent verzameld
wordt en dat er één persoon is die dit beheerd. Rein Beentjes heeft hier ideeën over en weet
misschien wel iemand die dit zou kunnen doen.

12. Rondvraag
- Rein Beentjes vraagt hoe het zit met de onbruikbare oeverzwaluwwand bij pont Buitenhuizen
in het verwaarloosde natuurproject van Rijkswaterstaat. De wand wordt nu bewoond door
een ijsvogelpaar in een apart afgestoken stukje van de ‘wand’. Arie Klut en Ed Staats zijn
vorig jaar augustus bij Rijkswaterstaat geweest. Het idee is er een betonwand voor te zetten.
Ook met de broedplek voor de ijsvogel wordt dan rekening gehouden via de aanleg van een
aparte ijsvogelwand iets verderop. Helaas is er, al vele jaren, weinig tot geen medewerking
van Rijkswaterstaat. Het lijkt er op dat Rijkswaterstaat na de aanleg in april 2004 (!) de
interesse voor het gebied heeft verloren en het beheer van ondergeschikt belang vindt.
- Bob van Duin vraagt hoe het zit met de oeverzwaluwenwand nabij de Poelboerderij. Ed
Staats zegt dat ook dat onderhoud te wensen over laat omdat er telkens ‘gesteggel’ is tussen
de vrijwilligersgroep van De Poelboerderij en Natuurmonumenten wie dat onderhoud moet
gaan doen. Daarbij komt dat de moed enigszins in de schoenen is gezonken of deze kleine
wand nog wel eens bezet gaat worden vanwege de inmiddels jarenlange ‘leegstand’.
- Martien Roos geeft aan dat de kluten in de zuidwest hoek van de Zaandammerpolder niet
meer kunnen broeden vanwege een te hoge waterstand en/of een te lage bodem. De droge
slik- en zandranden in het plasje verdwijnen langzamerhand. Martien vraagt of wij kunnen
organiseren of er een paar kuub schelpenklei kan worden gestort zodat deze plek weer
interessant is voor deze prachtige vogel. Het bestuur pakt dit op.
- Op de website zaanstreek.waarneming.nl staan er bij de actieve leden soms mensen dubbel
genoemd en ook mensen die inmiddels overleden zijn vind je er terug. Dit zou aangepast
moeten worden. Kees de Jager geeft aan dat hij hier geen zeggenschap over heeft. Maarten
Hotting of hij zelf zouden nog wel een poging kunnen wagen om dit te wijzigen. Kees de Jager
pakt dit op.
- Ellen Tanger meldt dat er op de website nog excursiefoto’s staan met enkele inmiddels al
enige tijd geleden overleden leden. Het verzoek is dit te wijzigen
- Leny van Onna spreekt haar waardering uit voor de nieuwsbrief van de vereniging. Nico
Ortelee geeft aan dat we de nieuwsbrief op dit moment aan het evalueren zijn voor wat
betreft nut en noodzaak.
13. Sluiting
Voorzitter Nico Ortelee sluit onder dankzegging aan de aanwezige leden deze vergadering om 22.00
uur.
Zaandam, april 2014

Nico Ortelee
(voorzitter)

Arjan van Poecke
(secretaris/notulist)

