
Opgericht 17 april 1943

Verslag van de 77e Algemene Ledenvergadering, gehouden op
4 oktober 2021 in de Stoomhal in Wormer.

Aanwezig: 29 leden. Dit aantal 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 Kees de Jager en Jaap Zijp.

Ed Staats staat kort stil bij de leden die in het afgelopen verenigingsjaar zijn overleden en vertelt iets 
over hun inbreng en/of positie binnen de vereniging. Overleden zijn de volgende leden:
2019: Mevr. A. Brinkman en mevr. Anneke Bredeveld en de heren Aad Bentvelzen en Luuk Plekker.
2020: De heren W. Kamphuis, F. Philippona, Cees Brinkman, Martin Nooij en Frits Hendrikse.
2021 (tot 4 oktober): Mevrouw T. Brinkman-Voster en de heren M. Boontje, Aad Bakker en L.F. 
Houweling.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen stukken ingediend.

3. Verslag ALV van 26 maart 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Verslagen van de secretaris over 2019 en 2020
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over de jaarverslagen.

5. Financiële zaken
5A Financieel Jaarverslag 2019 en 2020
Penningmeester Jan Kerssens geeft een korte toelichting. In 2020 zijn er door Corona weinig 
uitgaven gedaan. Het voorstel is om het verlies over 2019 ten laste en de winst over 2020 ten gunste 
te laten komen van de Algemene Reserve. De Algemene Ledenvergadering gaat hiermee akkoord.

5B Verslag van de Kascontrolecommissie 2019 en 2020
Rein Beentjes leest namens de kascontrolecommissies de verslagen voor. De 
kascontrolecommissies vragen de vergadering de penningmeester en het bestuur décharge te willen 
verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2019 en 2020. De vergadering gaat hiermee 
akkoord. 

5C Benoeming leden van de Kascommissie 2021
Gerrit Wiepjes  schuift van reservelid door als kascommissielid 2021. Uit de zaal meldt Els Floris zich 
spontaan als kascommissielid 2021 en Nico Ortelee als reservelid. Beiden worden met instemming 
benoemd.

5D Contributievoorstel 2022
De vergadering gaat akkoord om de contributie voor 2022 niet te verhogen.
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6. Verslagen van de ledenadministrateur over 2019 en 2020
Ico van Dijk licht de verslagen kort toe. Het ledenaantal lijkt zich rond een aantal van 500 te 
stabiliseren. Het aantal donateurs loopt gestaag terug. Er zijn geen opmerkingen over de verslagen. 

7. Jaarverslagen van de werkgroepen en commissies over 2019 en 2020
Op een vraag van de voorzitter wie de verslagen heeft gelezen, reageert slechts een beperkt aantal 
leden positief. Hij stelt dan ook de vraag of de verslagen nog gemaakt moeten worden. Een aantal 
leden vindt het een noodzaak opdat ook de werkgroepen en commissies verantwoording afleggen 
voor wat ze doen. Besloten wordt dan ook om het maken van de jaarverslagen te handhaven.

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over de jaarverslagen.

8. Voorstel wijziging statuten
De secretaris Ico van Dijk licht e.e.a. kort toe. In de laatste Kieft is al aangegeven om welke 
aanpassingen het gaat en welke stukken daar aan ten grondslag liggen. Stukken die daarna voor alle 
leden beschikbaar gesteld zijn. 

Uitgangspunt was de nieuwe WBTR waar we aan moeten voldoen (niet opgenomen in de stukken. Dit
is ene taak voor de notaris) en een aantal praktische punten die eerder naar voren zijn gebracht in 
een ALV. 
Hij stelt dat er vlak voor het uitkomen van de Kieft een voorval is geweest dat een aanleiding was 
voor het bestuur om tot meer wijzigingen te komen. De Omgevingsdienst heeft de vereniging na een 
ingediende zienswijze met betrekking tot vergunningverlening voor de aanleg van de hockeyvelden 
aan de Fortuinweg, niet ontvankelijk verklaard. Eén van de redenen is dat we volgens de statuten niet
bevoegd zouden zijn. Ondanks het feit dat we hiertegen bezwaar aantekenden, bleef de 
Omgevingsdienst bij haar standpunt. Dit heeft geleid tot het indienen van een klacht over de 
handelswijze. Die klacht is ingediend met instemming van alle bestuursleden en door de secretaris 
ondertekend. Een manier die we de laatste jaren meermalen hebben toegepast. Echter, door de 
Hoor- en Adviescommissie van de Provincie is gesteld dat dit wellicht onrechtmatig is en dat ook een 
tweede bestuurslid had moeten ondertekenen. Een definitieve uitspraak is er nog niet en we zijn 
uitgenodigd voor een hoorzitting op 28 oktober.

Dit voorval heeft er toe geleid dat het bestuur heeft besloten om de doelstellingen breder te gaan 
formuleren. Een voorstel ligt er en we hebben advies gevraagd bij de juridische afdeling van 
Vogelbescherming Nederland. Op een reactie van die zijde wordt nog gewacht.
Een tweede punt betreft het naar buiten treden van het bestuur. Gezocht wordt nog naar een tekst 
met een praktische oplossing waarbij het ook mogelijk moet zijn dat één bestuurslid naar buiten 
treedt. Vanuit de ledenvergadering wordt gesteld dat het niet goed is dat één bestuurslid naar buiten 
treedt ondanks dat het misschien lastig is om snel twee handtekeningen te krijgen. Ico stelt dat er dan
wellicht iets toegevoegd moet worden in de zin van ‘met instemming of goedkeuring van een ander 
bestuurslid of meerdere bestuursleden’.
Besloten wordt dat het bestuur zich hier nog nader over buigt.

De laatste tekstvoorstellen, exclusief dus de WBTR, liggen voor de aanwezigen ter inzage zodat  
daarover in de rondvraag nog vragen gesteld kunnen worden.

Het ligt in de bedoeling dat de nieuwe statuten in concept aan de leden in de volgende Algemene 
Ledenvergadering wordt voorgelegd waarbij ze, al dan niet met aanpassingen, kunnen worden 
vastgesteld. Opdat de leden dit concept tijdig kunnen lezen, wordt er naar gestreefd dat het in januari 
2022 op de website gepubliceerd wordt. In de Kieft van december zal hier aandacht aan worden 
besteed. Tevens zal nog een keer nader worden uitgelegd waarom de punten van de doelstellingen 
en het naar buiten treden worden aangepast en wat uiteindelijk voor oplossing gekozen is.
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Enkele leden wijzen er nog op dat voor goedkeuring 2/3 van de leden aanwezig moet zijn, zo niet dan
is een tweede vergadering nodig. Dat is bij het bestuur bekend en daar wordt ook een praktische 
oplossing voor gezocht. Daarbij wordt opgemerkt dat het bestuur zich er rekenschap van geeft dat 
zo’n oplossing ook wettelijk mag en kan.

Tenslotte vragen enkele leden zich af of er ook voldoende juridische bijstand is. De secretaris geeft 
aan dat aan de ene kant de juridische afdeling van de Vogelbescherming en anderzijds de notaris 
hierin voorzien. Daarnaast kunnen we een beroep doen op de SVN en het Platform 
Veenweidegebieden.

De vergadering gaat unaniem akkoord met het in gang zetten van de wijziging van de statuten zoals 
is toegelicht. Hiervoor wordt contact opgenomen met Notariskantoor Ten Brinke die een offerte heeft 
gedaan.

9. Bestuursverkiezing
Conform een opgesteld schema waren voor 2019 aftredend Ed Staats in de functie van bestuurslid en
Jan Kerssens in de functie van penningmeester. Ed Staats is niet herkiesbaar en treedt definitief 
terug als bestuurslid. Jan Kerssens stelt zich herkiesbaar als penningmeester. 

Voor 2020 zijn aftredend en herkiesbaar Arie Klut in de functie van bestuurslid en Ico van Dijk in de 
functie van secretaris. 
De voorzitter Bernard Ebbelaar heeft te kennen gegeven zijn functie neer te leggen. 

Jan Kerssens, Arie Klut en Ico van Dijk worden herkozen.

Voorzitter Bernard Ebbelaar meldt dat Willem Rol bereid is gevonden om voorzitter te worden. 
Vanwege nog drukke werkzaamheden kan hij pas 1 december starten. Omdat er geen andere 
kandidaten zijn, wordt hij unaniem per die datum tot voorzitter benoemd.

10. Uitreiking Roel Staatsprijs 2019 en 2020
Dit item wordt zoals gebruikelijk door Ed Staats ingeleid. Deze ALV wordt de prijs voor 2019 en 2020 
uitgereikt.
Ed start met 2019 en gaat op zijn eigen wijze toe naar de climax wie het is. Het is, tot eigen 
verbazing, Rein Beentjes die jarenlang met verve betrokken is bij de roofvogels en uilen, de 
oeverzwaluwwanden en wintertellingen. De prijs bestond dit keer uit een ijsvogel op stam.

Voor 2020 krijgt Frits Schuster de prijs uitgereikt voor zijn vele werk als bestuurder, maar uiteraard 
ook zijn inbreng in het organiseren van excursies. Frits ontving de prijs in de vorm van een grote 
bonte specht.

Beide heren bedankten voor de toekenning van de prijs.

11. Afscheid Frits Schuster, Ed Staats en Bernard Ebbelaar
Nauwelijks bekomen van het ontvangen van de Roel Staatsprijs, werd Frits toegesproken door Arie 
Klut. Weliswaar was er al een beetje afscheid genomen van Frits als excursieleider bij één van de 
laatste excursies, het bestuur vond het toch goed om hem in de ALV nog eens in het zonnetje te 
zetten. Arie ging kort in op zijn werk dat hij gedaan heeft, bedankte hem daar voor en overhandigde 
een bon voor een excursie naar de Marker Wadden.

Als tweede werd er afscheid genomen van Ed Staats als bestuurslid. Voorzitter Bernard Ebbelaar 
sprak Ed toe en memoreerde een aantal van zijn bijdragen in de vereniging sinds hij in 1994 lid werd. 
Teveel om allemaal op te noemen. Bernard sloot af met de traditie die ooit door de vrouw van 
Bernard werd ingevoerd: appeltaart mee tijdens de wintertellingen die hij en Ed deden. Een traditie 
die ook na het overlijden van Bernard’s vrouw is voortgezet.
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Balans per 31 december 2019 en 2020 van de Vogelbeschermingswacht ‘Zaanstreek’ 

2020 2019

(x € 1.000) (x € 1.000)

Ac�va

Liquide middelen 97 84

Vorderingen 1 1

Totaal ac+va 98 85

Passiva

Algemene Reserve 38 35

Voorzieningen 45 45

Schulden 15 5

Totaal passiva 98 85

Staat van baten en lasten over 2019 en 2020 van Vogelbeschermingwacht ‘Zaanstreek’

2020 2019

(x € 1.000) (x € 1.000)

Opbrengsten

Contribu+es 13 12

Dona+es 2 3

Overige inkomsten 2 3

Totaal inkomsten 17 18

Kosten

Verenigingsbladen 9 10

Algemene kosten 4 8

Kosten werkgroepen 1 1

Totaal kosten 14 19

___ ___

Resultaat boekjaar 3 -/-1


