Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2016

Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 5 april 2016 in het clubgebouw van
wielervereniging DTS op het sportpark Kalverhoek, Zuiderweg 72B te Wijdewormer
Aanwezig: 36 leden. Dit is inclusief alle bestuursleden.
1. Welkomstwoord en opening
Voorzitter a.i. Ed Staats opent deze 73e ledenvergadering om 20.00 uur met een woord van welkom
aan de aanwezigen en een speciaal welkom aan ons erelid Martien Roos. Hij vraagt de aanwezige
leden de presentielijst te tekenen en de mobiele telefoons uit te schakelen.
De voorzitter a.i. begint deze vergadering met een moment van aandacht voor onze overleden leden
van het afgelopen jaar. Hij vraagt hiervoor ter herdenking een moment van stilte. In het bijzonder
noemt Ed Staats de namen van Jan Spreeuw, Wim Stam en Jos Schaft. Zij hebben binnen de
vereniging de functie van PPC lid, bestuurslid en ledenadministrateur uitgeoefend.
Sinds vorig jaar april is Ed Staats voorzitter a.i. Geen van de aanwezige leden heeft hier bezwaar
tegen. Afgelopen jaar hebben de drie overgebleven bestuursleden vooral “op de winkel gepast”.
Toch zijn er een aantal mooie resultaten bereikt. Uiteindelijk is er een nieuwe oeverzwaluwwand en
ijsvogelwand in het natuurproject bij de pont van Buitenhuizen gemaakt door Rijkswaterstaat.
Henriëtte Nool vraagt of hierover overleg is met de IJsvogelwerkgroep Midden Kennemerland. Ed
Staats geeft aan dat er een onderhoudsploeg als onderdeel van onze werkgroep Oeverzwaluwen is
opgericht die inderdaad contact heeft met deze werkgroep. Ook zijn er in het Twiske een tweede
ijsvogelwandje en twee nieuwe zitbanken tegenover de oeverzwaluwwand geplaatst. Het plaatsen
van de banken is mogelijk gemaakt dankzij een gulle gift. Als vereniging hebben wij een bijdrage
geleverd aan de open dag van de stichting Kalverpolder, het inundatieweekend op het fort bij
Krommeniedijk en aan het SBB-evenement Wandelen over Water in het Guisveld. Zoals ieder jaar is
er weer massaal geteld onder leiding van Kees de Jager en Els Floris van onze commissie Tellingen en
inventarisaties. Bij de wintertellingen is 90 tot 95% van ons werkgebied bezet door tellers. Dit doen
we nu inmiddels al 50 jaar! Ook voor de tellingen met betrekking tot de nieuwe SOVON Vogelatlas
zijn alle plots in de Zaanstreek geteld. Ten slotte is in 2015 voor het vierde achtereenvolgende jaar de
Zaanse huismussentelling georganiseerd en zijn de populaties blauwe reigers, kluten en
huiszwaluwen door Martien Roos met behulp van diverse leden geïnventariseerd. De werkgroep
Oeverzwaluwen heeft de oeverzwaluwen opnieuw geteld. Ook is er weer veel werk verzet door onze
vrijwilligers van de werkgroep Oostzanerveld, de molentjes onderhoudsploeg in Westzaan, de
werkgroep Polder Westzaan en de nieuw opgerichte Stichting Krommenieër Woudpolder.
Ook is er nog genoeg te doen op het gebied van beheer en bescherming van de Zaanse natuur en
natuurgebieden. Daarover willen we graag mee blijven praten, adviseren en soms ‘dwars liggen’.
Denk hierbij onder andere aan:
1. Bedreigingen van het mooie Fortuinveld met de mogelijke komst van hockeyclub De Kraaien
op een sportpark aldaar.
2. De opmerkingen twee à drie maanden geleden in de krant van wethouder Olthoff dat
bouwen in het Zaanse groen weer op tafel zou kunnen komen gezien de bouwdoelstelling in
de komende 20 jaar.
3. Er blijven mensen ‘opstaan’, zelfs leden (!) die nog meer wandel-, fiets-, laarzen- en
struinpaden dwars door de fraaie natuurgebieden willen hebben. Alsof die gebieden vanaf
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de randen met alle paden nog niet genoeg te beleven en te bekijken zijn. Het bestuur heeft
als standpunt: genoeg is genoeg en geen enkel pad meer dwars door de natuur heen!
2. Ingekomen stukken
Voor deze Algemene Ledenvergadering zijn schriftelijke afberichten ontvangen van Reinier Krom,
Frits Schuster, Annemarie de Ronde, Tineke Prins, Joke en Henk Stuurman en Bauke Homma. Ook is
een ingekomen brief ontvangen van de stichting Krommenieer Woudpolder. De stichting dankt de
vereniging voor de donatie van €.250,- en vraagt ook in de toekomst aan hen te denken. Ed Staats
stelt voor om de stichting op te nemen in de lijst van jaarlijkse donaties met €.50,- per jaar. Iedereen
gaat hiermee akkoord.
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2015
Op het verslag van deze vergadering die in zijn geheel te vinden is op onze website en in beperkte
oplage ter vergadering lag, komt een opmerking van Henriëtte Nool.
Zij geeft aan moeite te hebben met de woorden “het laatste moment” bij punt 9 in de 2e alinea. Er
ontstaat enige discussie waarna Els Floris met het idee komt om de woorden “het laatste moment”
weg te laten. Daar is iedereen het mee eens.
Henriëtte Nool vraagt nog of de bestuursproblematiek van het jaar ervoor door het zittende bestuur
geëvalueerd is. De voorzitter a.i. geeft aan dat er uiteraard wel binnen het overgebleven bestuur
over gesproken is, maar dat heeft niet tot andere inzichten geleid.
Martien Roos complimenteert de drie bestuursleden die de zaak draaiende hebben gehouden.
Het verslag wordt verder akkoord bevonden onder dankzegging aan de notulist, secretaris Arjan van
Poecke.
4. Verslag van de Secretaris
Bij de vergaderstukken is het verslag 2015 van de secretaris gevoegd. Niemand heeft hier
opmerkingen op. Ook secretaris Arjan van Poecke heeft desgevraagd niets toe te voegen aan zijn
namens het bestuur opgestelde verslag.
5. Financiële zaken
A: Financieel jaarverslag 2015
Penningmeester Ed Staats licht de financiële situatie van de vereniging toe en noemt de belangrijkste
posten van het afgelopen jaar.
Over de balans komt één vraag, namelijk met betrekking tot de Reserve Jubileum 75 jarig bestaan.
Het voorstel van het bestuur is om daar niet extra voor te reserveren. Het bedrag zal vermoedelijk
ruim voldoende zijn om de kosten in 2018 te dekken. Anders kan altijd nog van de Algemene Reserve
overgeheveld worden. Het bestuur is tevens van mening dat er geen groot en duur Jubileumboek of
Avifauna uitgegeven moet worden. Dat zou een (te) groot beslag leggen op deze reserve. Bovendien
zijn er de laatste jaren al diverse (broed)vogelatlassen uitgegeven of zijn die in de maak (denk aan de
nieuwe Sovon Vogelatlas waarvoor ook de Zaanstreek is geteld).
De jubileumcommissie komt hieromtrent met voorstellen. Uiteraard wordt daarbij ook gedacht
vanwege het 75 jarig bestaan aan een ‘officieel tintje’ en een Open Dag. Besloten word de reserve
vooralsnog niet te verhogen.
Ed Staats geeft bij de Staat van Baten en Lasten aan dat twee inkomsten posten opvallen: de telkens
lagere inkomsten uit donaties (vanwege het slinkende aantal donateurs) en onze rente-inkomsten
(vanwege de uitermate lage rente op onze spaargelden).
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Tegenover de hoge uitgave van de werkgroep Stadsvogels in verband met het vervaardigen van de
schoolposters stond de ontvangen subsidie van VBN. In het verslagjaar zijn enkele extra eenmalige
uitgaven geweest o.a. ten behoeve van twee aangelegde ijsvogelwandjes in het Twiske en een
presentje als waardering voor diverse hardwerkende leden waaronder de inpakkers en bezorgers van
de Kieft. In 2015 was er een gering verlies van ruim €. 1.350,-- tegenover een veel forsere ‘winst’ in
2014. De vergadering gaat akkoord met het bestuursvoorstel om dit verlies ten laste van de
Algemene Reserve te laten komen. Verder zijn er geen vragen of opmerkingen over de financiële
stukken.
B: Contributiemededeling
Op grond van een in 2009 afgegeven mandaat zou het bestuur de contributie automatisch in de
oneven jaren (dus met ingang van 2017) mogen verhogen met de inflatiecijfers. Dit om al te grote
schokken te voorkomen. Gezien de vermogenspositie en de opgestelde begroting voor 2016 stelt het
bestuur voor om hier geen gebruik van te maken en de contributies voor 2017 ongewijzigd te laten.
De vergadering heeft hier geen bezwaar tegen.
C: Verslag van de Ledenadministrateur
Hans Pijl wordt bedankt voor zijn mooie verslag. Aan het eind van 2015 telde onze vereniging 479
leden en 234 donateurs. Helaas blijft het aantal donateurs elk jaar verder afnemen.
6. Verslag van de Kascontrolecommissie 2014
Rein Beentjes geeft aan dat hij samen met Ruud Oudhaarlem de boeken heeft gecontroleerd en zij
geen bijzonderheden of onregelmatigheden hebben geconstateerd. De kascontrolecommissie vraagt
de vergadering de penningmeester en het bestuur décharge te willen verlenen voor het gevoerde
financiële beleid over 2015. De vergadering gaat onder applaus akkoord. Ed Staats bedankt de
kascommissieleden Rein Beentjes en Ruud Oudhaarlem voor hun werkzaamheden en verslaglegging
middels een getekende verklaring.
7. Benoeming leden van de Kascommissie 2016
Ruud Oudhaarlem is voor de tweede keer kascommissielid geweest en treedt daarom statutair af.
Rein Beentjes kan nog een jaar blijven zitten en is daartoe bereid. Bauke Homma schuift van
reservelid door als kascommissielid 2016 en Gerrit Wiepjes geeft zich op als reservelid. Beide heren
worden met instemming aangenomen.
8. Jaarverslagen van werkgroepen, commissies en wetlandwachten
De jaarverslagen zijn als pdf op de website weergegeven. Ze zijn te vinden onder Algemeen /
Algemene ledenvergadering / algemene ledenvergadering 5 april 2016. Iedereen zonder computer
kan een verzoek bij de secretaris doen om de jaarverslagen toe te laten sturen.
Er wordt een vraag gesteld over de populaire excursies van de vereniging zoals enkele meerdaagse
vogelreizen (Vlieland, Lauwersmeer etc.). Wanneer je te laat bent met aanmelden kom je op de
reservelijst. Soms is er al snel een wachtlijst. Rein Beentjes vindt dit jammer al is er ook geen directe
oplossing voor te bedenken. Bij wijze van grap geeft hij zich nu alvast op voor de komende excursies.
De inschrijvingsprocedure gaat vanaf een bepaald tijdstip op volgorde van binnenkomst en kan dus
volgens het bestuur eigenlijk geen stof tot discussie opleveren.
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Ed Staats gaat nog even kort in op enkele actieve werkgroepen en dan met name door het noemen
van een aantal bijzonderheden.
Bij de Jeugdvogelclub werkt Ellen Tanger vanaf nu samen met Astrid Konijn.
Bij de werkgroep Oostzanerveld is de terugloop van het aantal vrijwilligers een aandachtspunt.
Bij de Pers- en Propaganda Commissie (PPC) neemt Ger Bakker voor de perscontacten en
persberichten het stokje over van Luuk Plekker. Ger neemt overigens geen zitting in de PPC.
Voor het Wormer- en Jisperveld wordt er aandacht gevraagd voor de roerdomp en rietzanger. Het
beheer in het gebied is niet op orde. Er worden nog maar 5 paartjes van de roerdomp geteld. In het
kader van de Natura 2000 doelstellingen moeten er maatregelen worden getroffen. De
wetlandwachten Onno Steendam en Els Floris zijn hierbij betrokken.
9. Bestuursverkiezing
Na de ledenvergadering van vorig jaar zijn er drie bestuursleden overgebleven, te weten Ed Staats,
Onno Steendam en Arjan van Poecke. Conform een eerder opgesteld schema is Onno Steendam
aftredend en herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord met zijn herverkiezing. Daarnaast is het
gelukt om twee nieuwe bestuursleden te vinden, namelijk Ico van Dijk en Arie Klut.
Ico van Dijk heeft zich al aan de leden voorgesteld via een bijlage bij de toegezonden
vergaderstukken. Voor Arie Klut is een voorstelronde eigenlijk minder nodig. Bijna iedereen kent hem
al, vooral vanwege zijn jarenlange bijdrage aan de organisatie van de excursies van de vereniging, zijn
PPC- en andere activiteiten. Bovendien is Arie al vele jaren lid van de vereniging.
Daarna kondigt Ed Staats aan dat het ook is gelukt een nieuwe voorzitter te vinden. Dit is Bernard
Ebbelaar. Ook hij hoeft nauwelijks geïntroduceerd te worden gezien zijn eerdere betrokkenheid bij
onze vereniging.
De ledenvergadering gaat akkoord met de toetreding van alle drie voorgestelde leden tot het bestuur
en Bernard Ebbelaar in de functie van voorzitter.
Dit is ook het moment dat de voorzitter a.i. Ed Staats de voorzittershamer overdraagt aan de nieuwe
voorzitter.
Bernard Ebbelaar neemt kort het woord en geeft aan dat hij gaat proberen het nieuw gevormde
bestuur te coachen. Over de wijze waarop dit moet gebeuren gaat hij in overleg met de andere
bestuursleden. Bernard heeft veel zin om voorzitter te zijn van deze prachtige vereniging.
PAUZE:
Er wordt voor gekozen om een korte pauze te houden om vlot weer door te kunnen gaan met de
vergadering.
10. Uitreiking Roel Staatsprijs 2015
Het was voor het bestuur weer een moeilijke keuze omdat er gelukkig nog veel leden zijn die bereid
zijn om veel voor onze vereniging te doen. Toch is het gelukt om iemand te vinden waar iedereen het
unaniem over eens was: Martin Nooij!
Als vormgever van de Kieft kan niemand om het mooie werk van Martin heen. Maar dat is niet het
enige. Martin maakt zich daarnaast ook verdienstelijk als lid van de pers- en propagandacommissie,
de boomgaardploeg in De Reef, de werkgroep Polder Westzaan en is sinds 2016 ook actief in de
onderhoudsploeg van de oeverzwaluw- en ijsvogelwand bij Buitenhuizen.
De laatste jaren hebben wij ons vogelbeeldje laten maken in Jisp. Deze kunstenaar is verhuisd en
heeft in zijn nieuwe werkplaats geen mogelijkheden meer om nieuwe beeldjes te maken. Gelukkig
hebben we een alternatieve vogelbeeld gevonden (een ijzeren specht op een berkenstam). Martin
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nam de hem toekomende prijs inclusief cadeaubon en bos bloemen dankbaar in ontvangst en nam
vervolgens nog even kort het woord. “Het is een groot feest om inmiddels al 6 à 7 jaar de opmaak
van de Kieft te verzorgen. Dit moet de leukste klus van de vereniging zijn!”, aldus Martin.
11. Voorgenomen verenigingsactiviteiten en bestuursbeleid
Bernard Ebbelaar noemt een nieuwe bedreiging voor de natuur die steeds meer de kop op steekt. Dit
zijn de drones die voor een grote verstoring zorgen van de natuur en de vogels. Er zijn voorschriften
voor het vliegen met drones maar dat weten veel mensen (nog) niet. Bernard heeft aan het bestuur
van het Twiske gevraagd of zij een verbod op het vliegen met drones in willen stellen. Mocht iemand
een overtreding zien meld dit dan bij het bestuur of de desbetreffende (natuur)organisatie in wiens
gebied dit plaats vindt.
Ico van Dijk geeft een toelichting over de ledenenquête die wij dit jaar willen organiseren. Hij heeft
een voorzet gegeven die de komende tijd wordt uitgewerkt. In het najaar kunnen alle leden de
vragenlijst verwachten.
Verder heeft Ico van Dijk een vervolg gegeven aan het meldpunt Vogelverstoringen waar we in de
vorige ledenvergadering ook al over hebben gesproken. Op de vraag van Bernard Ebbelaar of iemand
zich hiervoor beschikbaar wil stellen, staat helaas niemand op. De meldingen zouden bij voorkeur bij
één persoon binnen moeten komen. Ico doet een oproep om bestaande contacten in dit kader aan
het bestuur te melden.
Tenslotte hebben wij nog steeds enkele “blinde vlekken” in ons werkgebied, met name de Noorder
IJ-plas en de Wijdewormer. Het is nog niet gelukt om voor deze gebieden een werkgroep(je) op te
richten. In de Noorder IJ-plas worden al jaren (voornamelijk) wintertellingen gehouden. Geopperd
wordt om contact te zoeken met Huib Versloot. Hij komt er veel en gaat met ingang van 2016/2017
de wintertellingen overnemen van Ed Staats. Frits Hendrikse gaat hem assisteren.
12. Rondvraag
- Martien Roos geeft aan dat hij vorig jaar heeft gepleit voor een broedeilandje voor kluten in
het meertje bij de voormalige vuilverbranding bij Westzaan vanwege het verdwijnen van de
slikrijke oevers en de hogere waterstand. Helaas bleek dit (veel) te duur in aanleg. Nu is zijn
vraag of het niet mogelijk is om daar drie of vier (nest)vlotjes te plaatsen. Dit zou mogelijk
ook kunnen in de watergang voor de nieuwe gevangenis. Het bestuur gaat dit nieuwe idee
uitwerken en komt hierop terug.
- Martien Roos vraagt waarom er geen jaarverslag van de werkgroepen naar de donateurs
gestuurd kan worden in plaats van de Kieftenpul. Het bestuur antwoordt dat dit veel te duur
en de Kieftenpul dan te omvangrijk wordt. Ook de leden krijgen daarom geen set meer met
jaarverslagen van de werkgroepen, maar worden deze op de website geplaatst. Ed Staats
zegt dat er wel een opmerking in de Kieftenpul van maart gezet kan worden waar de
werkgroepverslagen op onze website te vinden zijn.
- Kan de Kieft verstuurd worden als digitale pdf versie? Deze vraag wordt meegenomen in de
enquête komend najaar.
- Henriëtte Nool geeft aan dat oud voorzitter Nico Ortelee in alle commotie van vorig jaar geen
passend afscheid heeft gehad. Het huidige bestuur zal hiertoe alsnog de nodige actie
ondernemen.
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