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Verslag van de 75e Algemene Ledenvergadering, gehouden op 3 april
2018 in de Lorzie te Wormerveer.
Aanwezig: 38 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 Wick Swart, Jacintha van Zwet,
Wil Sopjes, Leny van Onna, Jelmer de Vries, Emmy de Vries-Blonk en Rob de Witte.
Hij vraagt een moment van aandacht voor de in het afgelopen verenigingsjaar overleden leden: dhr.
A. Keijser, Mevr. H. Janssen-Kroonenberg, dhr. B (Bertus) Kok, dhr. W. Oostveen, dhr. P. Visser en
dhr. Klaas Zwart. Zij hebben zich, ieder op zijn/haar eigen manier, verdienstelijk gemaakt voor de
vereniging.
De voorzitter blikt vooruit naar de Jubileumdag op 15 april a.s. en deelt mee dat er nog plaatsen bij de
lezingen vrij zijn. Een ieder kan nog kaarten reserveren.
2. Ingekomen stukken
Er zijn geen stukken ingediend.
3. Verslag ALV van 18 april 2017
 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Verslag van de secretaris over 2017
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over het jaarverslag.
5. Financiële zaken
5A Financieel Jaarverslag 2017
Penningmeester Ed Staats is voor het laast in functie en geeft dan ook voor de laatste keer een korte
toelichting.
 Post 1499: De kosten voor het jubileum gaan nu spelen en deze blijven vooralsnog binnen het
budget. John van Loon vraagt zich af of er voor volgende jubilea een reservering wordt
gedaan. De penningmeester merkt op dat dit niet het geval is. De kosten van de afgelopen 5jaarlijkse jubilea waren beperkt en kunnen gewoon ten laste van de begroting worden
gebracht. Een eerste groot jubileum is er pas over 25 jaar waar te zijner tijd naar moet worden
gekeken.
 Post 1507: Alle aanwezigen gaan akkoord dat het batig saldo bij de Algemene reserve wordt
geboekt.
 Post 3026: Jubileum 2018 is geen verliespost; de werkelijke kosten worden afgeboekt op de
Algemene reserve.
Er volgt nog een aantal vragen:
Post 1501 Reserve grondaankopen. Cees Kaat vraagt zich af of dit geld niet moet worden
overgedragen aan bijvoorbeeld Landschap Noord-Holland die daar projecten mee uit kan voeren. Na
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enige discussie is de meerderheid van de aanwezigen het er over eens om dit niet te doen. Reden is
dat er dan mogelijk projecten buiten onze regio mee gefinancierd worden, dat we i.v.m ontwikkelingen
in onze regio zelf dit geld mogelijk nodig hebben en het geld in wezen van de burgerij afkomstig is
destijds verkregen uit certificaten. Wel wordt het bestuur gevraagd na te gaan of er onder
voorwaarden wellicht geld beschikbaar gesteld kan worden aan projecten.
Post 3032 Wg Stadsvogels. Martien Roos vraagt zich af of de post van € 100 wel genoeg is nu er een
Stadsvogelconferentie komt. Dat is genoeg omdat VBWZ nagenoeg geen kosten zal hebben omdat
de gemeente Zaanstad e.e.a. financiert.
5B Contributievoorstel
Iedereen gaat er mee akkoord dat er in 2019 geen contributieverhoging wordt doorgevoerd.
5C verslag Ledenadminstrateur
Er zijn geen opmerkingen. Het streven blijft om 500 leden te krijgen. Hans Pijl wordt bedankt voor zijn
inzet in deze.
6. Verslag van de Kascontrolecommissie 2017
Bauke Homma is verhinderd en Gerrit Wiepjes geeft aan dat zij de boeken over 2017 hebben
gecontroleerd. Omdat het de laatste keer was dat Ed Staats hier in zijn functie als penningmeester bij
was, gaat Gerrit nog eens op hilarische wijze in op een aantal momenten uit zijn leven als
penningmeester.
Gerrit geeft tenslotte aan dat 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 2017. De vergadering gaat hier mee akkoord.
7. Benoeming leden van de Kascommissie 2018
Bauke Homma is voor de tweede keer kascommissielid geweest en treedt daarom statutair af. Gerrit
Wiepje kan nog een jaar blijven zitten en is daartoe bereid. Jeroen Haasnoot schuift van reservelid
door als kascommissielid 2018 en Rein Beentjes geeft zich op als reservelid. Beide heren worden met
instemming aangenomen.
8. Jaarverslagen van de werkgroepen en commissies
Werkgroep CTI: De voorzitter constateer dat er jammer genoeg geen algemene broedvogeltellingen
worden verzameld.
Excursiecommissie: Geconstateerd wordt dat er tegenwoordig een groot aantal excursies wordt
georganiseerd. Jeroen Haasnoot heeft daarin naast Frist Schuster en Rob de Witte ook een
belangrijk aandeel. Frits Schuster geeft aan dat er in de laatst gehouden enquete gevraagd was naar
meer meerdaagse excursies. Op de voorgestelde nieuwe excursies naar Zeeland en Frankrijk zijn
echter weinig aanmeldingen binnen gekomen. De voorzitter constateert dat bij onvoldoende
aanmeldingen deze excursies niet door moeten gaan.
Cie Lezingen en contactavonden: Een compliment gaat uit naar Ruud Oudhaarlem die er telkens
weer in slaagt om gerenommeerde sprekers te strikken. Dit voorjaar vindt er geen grote
voorjaarslezing plaats omdat er op de Jubileumdag al 4 vooraanstaande sprekers zijn.
Werkgroep Noorder IJ-plas: Een nieuwe loot sinds een jaar waarin Arjan van Poecke en Huib
Versloot een belangrijke rol spelen. Gemeld wordt dat er een tijdelijke oeverzwaluwwand in
voorbereiding is.
Werkgroep Oeverzwaluwen: De voorzitter meldt dat hij in gesprek is met de gemeente Zaanstad
omdat zij aanbieden om een aantal ijsvogelwanden aan te leggen. Echter, daar zijn mensen voor
nodig die zich daar mee bezig gaan houden. Rob Koeman meldt dat er een lid is die zich bij hem
heeft aangemeld. Ellen Tanger meldt zich ter plekke aan. Rein Beentjes geeft aan dat hij Peter van
Rhenen, die veel kennis van zaken heeft, zal benaderen. Aansluitend meldt Kees de Jager dat er
door de tellingen al een goed zicht is op waar de ijsvogels zich ophouden.
Werkgroep Oostzanerveld en de wetlandwacht van Het Twiske en Oostzanerveld: De voorzitter meldt
dat het muziekfestival in het Twiske in mei wordt uitgebreid van 700 naar 1400 bezoekers. Ook wordt
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daardoor het terrein dat benodigd is, groter. Probleem is dat het Twiske een Natura 2000 én een
recreatiegebied is. Onderhoud- en beheerskosten staan sterk onder druk en er wordt naar meer
financiële middelen gezocht.
Werkgroep Polder Westzaan: Geen opmerkingen.
Pers- en Propagandacommissie (PPC): Geen opmerkingen, behoudens complimenten voor de
Kieften.
Werkgroep Roofvogels en Uilen: Veel aandacht en werk aan broedvogeltellingen en het ringen van
de vogels. Rein Beentjes geeft nog aan dat zij zich grote zorgen maken over de recente publicaties in
de krant betreffend de klachten van duivenmelkers.
Werkgroep Stadsvogels: In 2018 vinden geen mussentellingen plaats. Arjan van Poecke meldt dat
Guido Verburg, een nieuw lid, mee gaat werken in de groep.
Werkgroep website: Geen opmerkingen.
Wetlandwachten Wormer- en Jisperveld: Geen opmerkingen.
9. Bestuursverkiezing
Ico van Dijk en Arie Klut zijn als bestuurslid aftredend en herkiesbaar. De ledenvergadering gaat
akkoord met hun herverkiezing.
De voorzitter geeft aan dat op de oproep voor de opvolging van Ed Staats als penningmeester een
snelle reactie kwam van Jan Kerssens. Omdat Ed Staats wel als bestuurslid aan wil blijven, is het
bestuur weer op volle sterkte. De ledenvergadering gaat akkoord met de toetreding van Jan
Kerssens tot het bestuur waar hij als penningmeester aan de slag gaat.
Tenslotte bedankt de voorzitter Ed Staats voor zijn werkzaamheden als penningmeester. Omdat Ed
nog bestuurslid blijft, zal er te zijner tijd op passende wijze afscheid worden genomen en niet op dit
moment.
Na de pauze wordt de vergadering vervolgd met de volgende agendapunten.
10. Huishoudelijk reglement
Ico van Dijk legt kort uit waarom er voor gekozen is om de Statuten te handhaven zoals ze zijn en het
huishoudelijk reglement wel aan te passen. De ledenvergadering kan zich hier in vinden.
Els Floris plaats nog één terechte opmerking: in artikel 6 lid 2 staat het woord ‘hem’, dit zou
‘hem/haar’ moeten zijn. Dit wordt aangepast.
11. Uitreiking Roel Staatsprijs 2016
Ed Staats neemt het woord en geeft aan hoe dat het al weer de 14e keer is dat de prijs wordt
uitgereikt. Dit keer iemand die een oud gediende is en als stille achtergrond werker bekend is. Hij is al
zo’n 55 jaar lid en heeft ook 30 jaar een bestuursfunctie bekleed. Toen Ed ook nog vertelde dat de
betrokken persoon al 16 keer mee is geweest naar Vlieland en de Kieft in Zaandijk bezorgt, werd
duidelijk wie het is: Aad Bakker. Ed overhandigt de prijs, een winterkoning op tak, die weer door Wim
de Vos in elkaar is gezet.
12. Afscheid Ellen Tanger en Astrid Konijn als coördinatoren van de Jeugdvogelclub
De voorzitter memoreert dat het met de jeugdleden in de loop der jaren een golfbeweging is
geweest:. Hij vindt het jammer dat er nu weinig animo is. Ook is het spijtig dat er nog steeds geen
opvolging is voor de dames. Hij bedankt hen voor hetgeen zij voor en met de jeugdleden hebben
gedaan.
13. Voorgenomen verenigingsactiviteiten en bestuursbeleid
Bescherming privacy gegevens: De voorzitter merkt op dat er op 18 mei a.s. een nieuwe wet in
werking treedt die streng gaat toezien op hoe de vereniging omgaat met de gegevens van leden en
donateurs. Ico van Dijk en Jan Kerssens zoeken dit uit en komen met voorstellen hoe hier mee om te
gaan.
Bescherming: Ontwikkelingen Het Fortuin (hockeyvelden de Kraaien), het Oostzanerveld
(Corridorstudie Amsterdam-Hoorn) en de verlenging A8. Dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden.
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