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Verslag van de 74e Algemene Ledenvergadering, gehouden op 18 april
2017 in het clubgebouw van Wielervereniging DTS op het Sportpark
Kalverhoek, Zuiderweg 72B te Wijdewormer.
Aanwezig: 30 leden. Dit is inclusief alle bestuursleden.
1. Welkomstwoord en opening
De voorzitter Bernard Ebbelaar opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder het
erelid Martien Roos. Bericht van verhindering is binnengekomen van Siem Butter, Reinier Krom, Jans
Bosschieter, Ronald van der Steeg, Ben van Poecke en Rein Beentjes.
Hij vraagt een moment van aandacht voor de in het afgelopen verenigingsjaar overleden leden: Joop
van Kempen, mevrouw v.d Pol-Kuipers, Henk Harrewijne en Arie Floris. Zij hebben zich, ieder op
zijn/haar eigen manier, verdienstelijk gemaakt voor de vereniging.
De voorzitter blikt vervolgens kort terug op het afgelopen jaar. Veel heeft daarover al in de Kieft
gestaan.
• Namens de vereniging zit de voorzitter in het Platform veenweidegebieden. Daar is uitvoerig
stilgestaan bij het vrijwilligerswerk. Er ontstaat een neiging om de vrijwilligers meer te
verzelfstandigen zoals al het geval is bij o.a. de Kalverpolder en de Poelboerderij. Hij heeft
hier bezwaar tegen gemaakt omdat het vrijwilligers betreft die niet als een loonbedrijf, maar
dan zonder salaris, aan het werk gaan. Dit najaar volgt i.o.m. Landschap Noord Holland een
dag om vrijwilligers te werven.
• Bij Buitenhuizen zijn de oeverzwaluwenwand en de ijsvogelwand gerealiseerd.
• Door Wim de Vos zijn nestvlotjes gemaakt en geplaatst bij de voormalige vuilverbranding. De
door Martien Roos voorgestelde lokatie bij de gevangenis was niet mogelijk. Er zijn al kluten
bij de vlotjes waargenomen.
• Arie Klut en Bernard Ebbelaar zijn bij de laatste vergadering van Samenwerkende
Vogelwerkgroepen Noord-Holland geweest. Na overleg door de voorzitter van SVN met een
notaris is gebleken dat het samenwerkingsverband niet functioneert conform de Statuten en
Huishoudelijk Reglement. Dit wordt rechtgezet, waardoor onze vereniging nu formeel lid is.
Overigens zijn we als vereniging daardoor nu ook aansprakelijk voor wat er gebeurt. De
risico's zijn gering omdat ook de begroting slechts een beperkt bedrag beslaat. Verder is Ruud
Oudhaarlem geen secretaris meer en is Henriëtte Nool toegetreden tot het bestuur.
• De leden-enquete is uitgevoerd waaraan slechts 10% van de leden heeft meegedaan. In de
Kieft is hierover gerapporteerd. De gegevens zijn aan de diverse werkgroepen en commissies
verstrekt.
2. Ingekomen stukken
Jurriaan Boutsma heeft namens de werkgroep Roofvogels en Uilen aangegeven dat de werkgroep
meer structuur heeft gekregen. Hij is zelf voorzitter, Rein Beentjes secretaris en Yvonne Langenberg
penningmeester. Op de vraag van Henriëtte Nool of de kosten van de ringen voor het ringen buiten
ons werkgebied ook ten laste komen van de werkgroep, stelt Bernard Ebbelaar dat dit niet het geval
is. Deze ringen komen van de zustervereniging in dat gebied.
3. Verslag ALV van 5 april 2016
Twee opmerkingen worden geplaatst:
• De Jeugdvogelclub gaat 14 mei a.s. varen in de polder.
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Voor het Oostzanerveld komt er een nieuwe, snellere boot. deze wordt gefinancierd door SBB
en de gemeente Oostzaan. Omdat wij er ook gebruik van gaan maken, betalen wij ook een
deel. Van een ieder komt een logo op de boot te staan, reden waarom aan Martin Nooij is
gevraagd een nieuw logo te maken.

4. Verslag van de secretaris over 2016
De huidige secretaris Arjan van Poecke licht dit verslag nog kort toe. Belangrijk is dat hij wegens
prioriteiten bij zijn gezin en werk, als secretaris gaat stoppen. Hij blijft verder nog wel actief binnen de
vereniging. Hij bedankt een ieder voor de samenwerking in de afgelopen jaren.
5. Financiële zaken
5A Financieel Jaarverslag 2016
Penningmeester Ed Staats geeft een korte toelichting waarin hij aangeeft dat we na 2015 ook het
afgelopen jaar met een klein verlies eindigen. Gelet op ons vermogen is dat geen probleem. De
vergadering gaat akkoord met het bestuursvoorstel om dit verlies ten laste te laten komen van de
Algemene Reserve.
Ten aanzien van de begroting van de Werkgroep Roofvogels en Uilen geeft hij aan dat deze mogelijk
iets overschreden gaat worden omdat er recent, na indiening van de begroting, besloten is om een
cameraval aan te schaffen.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen.
5B Contributiemededeling
Conform eerdere afspraken wordt er in 2018 geen contributieverhoging doorgevoerd. In dat verband
meldt de penningmeester wel dat de kosten voor de Kieft oplopen. Met name de portokosten, ca. €
1.200,--, vormen een grote post. In het vervolg ontstaat een discussie:
• Kan aan de leden waar de Kieft alleen per post kan worden bezorgd, niet worden gevraagd of
zij de verzendkosten willen betalen of een vrijwillige hogere bijdrage.
• Kan de Kieft niet als pdf worden verstrekt. Daarover zijn de meningen verdeeld. Slechts vier
van de aanwezige leden zou dat willen wat ook overeenkomt met de uitslag in de ledenenquete. Daarnaast geeft het wat administratieve werkzaamheden zoals het bijhouden van de
mailadressen. Iets wat de redactie niet gaat doen. Els Floris meldt zich aan dat zij dit wel wil
doen. Daarnaast spelen ook wat praktische zaken zoals het printen van de etiketten wat nu op
basis van het ledenbestand gebeurt. Voorgesteld wordt om de mogelijkheid van een pdf in
ieder geval ook voor te leggen aan degenen die de Kieft per post ontvangen.
• Willem Rol geeft aan dat het blad ook een visitekaartje is en uit goodwill verstrekt zou moeten
worden. Een punt wat niet vergeten moet worden.
• Bob van Duin vraagt zich af of de Kieft wellicht dunner kan worden. Wat hem betreft zou het
blad alleen over het wel en wee in de Zaanstreek of daar direct aan gerelateerd moeten gaan.
Verhalen over individuele buitenlandse reizen zouden dan kunnen vervallen.
• Voorgesteld wordt om door middel van een inlegvel in de eerstvolgende Kieft een en ander
aan de leden voor te leggen.
De voorzitter rondt af met de mededeling dat het bestuur zich over deze kwestie zal buigen en met de
gemaakte opmerkingen na zal gaan waar op de kosten van Kieft kan worden bezuinigd (Actie).
5C Verslag van de ledenadministrateur
Geconstateerd kan worden dat het aantal donateurs terug blijft lopen, maar dat het in aantal meevalt.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen.
6. Verslag van de Kascontrolecommissie 2016
Bauke Homma geeft aan dat hij samen met Rein Beentjes op 13 april 2017 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 2016. De vergadering gaat hier mee akkoord.
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7. Benoeming leden van de Kascommissie 2017
Rein Beentjes is voor de tweede keer kascommissielid geweest en treedt daarom statutair af. Bauke
Homma kan nog een jaar blijven zitten en is daartoe bereid. Gerrit Wiepjes schuift van reservelid door
als kascommissielid 2017 en Jeroen Haasnoot geeft zich op als reservelid. Beide heren worden met
instemming aangenomen.
8. Jaarverslagen van de werkgroepen en commissies
Onderhoud houten weidemolentjes in de Polder Westzaan: Martien Roos spreekt zijn waardering en
bewondering uit voor de werkzaamheden die deze mensen uitvoeren.
Werkgroep Polder Westzaan: De voorzitter meldt aanvullend dat de veldwerkers in zijn algemeenheid
steeds meer zien wat goed en niet goed gaat.
Excursiecommissie: Ellen Tanger geeft aan dat zij tijdens de excursies hoort dat deelnemers graag
meer excursies zouden willen, bij voorkeur met ervaren vogelaars. Frits Schuster herkent dit signaal
en heeft een artikel voor de volgende Kieft geschreven met de vraag aan de leden om aan te geven
wat men graag zou zien. Er ontstaat een discussie over wat dat dan betekent. Het betekent met name
dat er meer excursieleiders nodig zijn en dat er een groter beroep op de ervaren vogelaars wordt
gedaan. Als een lid meer wil, kan hij/zij ook aansluiten bij bijvoorbeeld IVN-excursies of zelf een
beroep doen op een ervaren vogelaar om hem/haar een keer te vergezellen.
Aan Frits Schuster wordt gevraagd dit kritisch te bekijken en eventueel met voorstellen te komen
(Actie). Jeroen Haasnoot biedt zich aan om bij excursies te assisteren.
Werkgroep Roofvogels en Uilen: geen vragen of opmerkingen.
Jeugdvogelclub: Ellen Tanger licht toe dat de belangstelling danig afneemt. Door omstandigheden is
er ook de laatste tijd minder aandacht aan besteed. Feit is ook dat jongeren op vele fronten actief zijn
en er inspirerende ideeën nodig zijn om de jeugd aan te trekken. In dat verband geeft Arie Klut aan uit
Alkmaar initiatieven te hebben meegekregen in het laatste SVN-overleg en dat er in 2018 een
tentoonstelling plaats vindt in het Heimans museum voor alle basisscholen. Dit laatste evenement
sponsort de vereniging en biedt een goede ingang naar de jeugd. Andere ideeën blijven welkom.
Werkgroep Oostzanerveld en de wetlandwacht van Het Twiske en Oostzanerveld: De voorzitter geeft
aanvullend aan dat de corridorstudie Amsterdam-Hoorn een bedreiging vormt voor een deel van het
Oostzanerveld. In het Twiske vormen dat de festivals die daar uit financieel oogpunt noodzakelijk zijn.
Ellen Tanger vraagt zich af of er in het Twiske iets aan de loslopende honden kan worden gedaan. De
voorzitter meldt dat dit niet kan omdat er onvoldoende opsporingsambtenaren beschikbaar zijn.
Werkgroep Oeverzwaluwen: Geen vragen of opmerkingen. Ed Staats meldt alleen dat er geopperd is
om een werkgroep ijsvogels op te richten. Daar dienen dan wel 3 – 5 leden beschikbaar voor te zijn.
Pers- en Propagandacommissie (PPC): Martien Roos merkt op dat hij het jammer vindt dat bij de
opmerking over de nestvlotjes de naam van Wim de Vos ontbreekt. Overigens zouden het ook 6 in
plaats van 5 vlotjes moeten zijn.
Wetlandwachten Wormer- en Jisperveld: Onno Steendam licht nog toe dat het overleg met
Natuurmonumenten door wisselingen van de wacht uiterst moeizaam verloopt. Hij hoopt op
verbetering.
Werkgroep CTI: Geen vragen of opmerkingen.
Werkgroep website: De voorzitter meldt dat het goed zou zijn om de inhoud van de website nog eens
kritisch door te lopen en waar nodig te verbeteren (Actie).
Cie Lezingen en contactavonden: Geen vragen of opmerkingen. Wel een compliment aan Ruud
Oudhaarlem voor het aantrekken van de verschillende goede sprekers.
9. Bestuursverkiezing
Ed Staats is als bestuurslid aftredend en herkiesbaar. De ledenvergadering gaat akkoord met zijn
herverkiezing.
De voorzitter geeft aan dat Ico van Dijk door het bestuur is gevraagd de functie van secretaris van
Arjan van Poecke over te nemen. De ledenvergadering gaat akkoord met zijn benoeming in die
functie.
Henriëtte Nool merkt nog op dat de ledenvergadering strikt genomen deze benoemingen niet hoeft te
accorderen. Het bestuur mag dit zelf bepalen.
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