
Opgericht 17 april 1943

Verslag van de 78e Algemene Ledenvergadering, gehouden op 

11 april 2022 in de Stoomhal in Wormer.

Aanwezig: 22 leden. Dit aantal is inclusief alle bestuursleden.

1. Welkomstwoord en opening

De voorzitter Willem Rol opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij is verheugd dat er weer 

veel activiteiten na de Corona-periode mogelijk zijn waaronder deze vergadering.

Bericht van verhindering is binnengekomen van Emmy en Jelmer de Vries, Dieuwertje van Waveren, 

Leny van Onna, Gerard en Marjon Span, Jaap Zijp, Frits Schuster en Rein Beentjes. (n.b.: in een 

nagekomen bericht ook Malcolm Henderson en Anna van der Staaij.)

De voorzitter staat kort stil bij de leden die na oktober vorig jaar zijn overleden of waarvan dat in die 

periode bekend is geworden. Overleden zijn de volgende leden: de heren Pol Van Gils, Sanches en 

Cor Henk Engel.

2. Ingekomen stukken

Ingekomen stukken die van belang zijn bij de komende agendapunten:

• Bestuursverkiezing.

• Wijziging statuten.

• Kosten porto te verzenden Kieften.

3. Verslag ALV van 4 oktober 2021

Ed Staats merkt op dat bij de overleden personen bij de heren, Anneke Breedveld staat vermeld. Dit 

moet mevrouw Anneke Breedveld zijn. Het verslag wordt hierop aangepast en verder ongewijzigd 

vastgesteld. 

4. Verslag van de secretaris over 2021

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over het jaarverslag.

5. Financiële zaken

5A Financieel Jaarverslag 2021

Penningmeester Jan Kerssens geeft een korte toelichting. Er is over 2021 een beperkt verlies doordat

vanwege Corona in een aantal gevallen is besloten om in een grotere zaal samen te komen. Binnen 

het Jubileumfonds uit 2018 is nog een bedrag over van € 1.874.. Het voorstel is om dit aan de 

Algemene Reserve toe te voegen. Ed Staats merkt daarbij op dat er om de 10 jaar een klein jubileum 

wordt gevierd en stelt voor om het bedrag te gebruiken voor het 80-jarig jubileum in 2023. Ico van 

Dijk merkt op dat het gaat om donaties die destijds door bedrijven en leden/donateurs zijn gedaan. 

De Algemene Ledenvergadering heeft besloten dit aan de Algemeen Reserve toe te voegen. De 

voorzitter geeft aan dat het bestuur nog nader naar het jubileum in 2023 gaat kijken.

Els Floris meldt dat zij bij de kascontrole heeft geconstateerd dat de leden van de werkgroep 

Oeverzwaluwen onkosten declareren en vraagt zich af of er voor het declareren een beleid is. Ed 
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Staats geeft aan dat er voor de declaraties een verklaring is; het gaat uitsluitend om parkeerkosten 

die moeten worden gemaakt. Els vraagt het bestuur om voor het declareren van onkosten beleid voor

te formuleren.

Ed Staats heeft verder een vraag over de begroting wat betreft de werkgroep Uilen en roofvogels. Er 

wordt nu een bedrag geraamd van € 1.500 terwijl in 2021 slechts € 900 was begroot. Jan Kerssens 

verklaart dat de werkgroep dit jaar een aantal kasten wil vervangen wat een dure aangelegenheid is. 

Daarnaast merkt Ed op dat het bedrag is begroot voor de Kieft lager uit zal vallen bij de nieuwe 

drukker, mits de papierprijzen niet extreem stijgen. 

Blanka Kratochvilova vraagt zich af, nu er weer ooievaars gesignaleerd zijn, of er eventueel jongen 

kunnen worden geringd. Zowel Kees de Jager als Ed Staats geven aan dat dit lastig en kostbaar 

wordt omdat het met een hoogwerker moet gebeuren en er daarnaast ook toestemming van de 

gemeente moet komen. Kees geeft aan als er geringd kan worden dit door STORK moet worden 

gedaan. Dit zou bij Frank Bloklander aangekaart kunnen worden.

5B Verslag van de Kascontrolecommissie 2021

Jan Kerssens leest namens de kascontrolecommissie hun brief voor. De kascontrolecommissie 

vraagt de vergadering de penningmeester en het bestuur décharge te willen verlenen voor het 

gevoerde financiële beleid over 2021. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

5C Benoeming leden van de Kascommissie 2022

Els Floris blijft lid en Nico Ortelee schuift van reservelid door als kascommissielid 2022. Uit de zaal 

meldt Ed Staats zich spontaan als reserve kascommissielid. Zij worden met instemming benoemd.

5D Contributievoorstel 2023

De voorzitter geeft aan dat er in principe geen reden is om de contributie te verhogen. Wel heeft Ed 

Staats zich verdiept in het verzenden van de Kieften en de kosten die daarmee gepaard gaan. De 

penningmeester gaat hier nader op in.

De kosten per verstuurde Kieft bedragen € 27,57. Dat is meer dan de contributie van € 25. Het gaat 

om 47 leden en gezinsleden. Omdat gezinsleden geen Kieft ontvangen, blijft er voor deze groep een 

bedrag van ca. € 50 over. 12 leden hebben in totaal bovenop de contributie € 230 meer betaald. De 

hogere kosten meegerekend resteert hier een bedrag van ca. € 200. Bij de overige 27 leden leveren 

de portokosten dan een tekort op van ca. € 70 ten opzichte van de ontvangen contributie. In totaal 

blijft er per saldo ca. € 180 over.

De conclusie van het bestuur en de aanwezige leden is dat er voor deze groep geen aparte 

contributieverhoging noodzakelijk is. Een ieder gaat ook akkoord dat de contributie voor 2023 niet 

verhoogd wordt.

6. Verslag van de ledenadministrateur over 2021

Ico van Dijk geeft aan dat het ledental inmiddels op 502 staat. Bij de nieuwe leden zit een groot aantal

dames. Opmerkelijk is ook dat alle leden en donateurs de vereniging goed promoten want de 

meesten zijn via hen bij de vereniging terecht gekomen. Het aantal donateurs daalt gestadig. Een 

ieder is het er over eens dat de hoge leeftijd van de leden wel een probleem gaat worden.

7. Jaarverslagen van de werkgroepen en commissies over 2021

De voorzitter tipt kort alle verslagen aan, waarbij het volgende wordt opgemerkt:

• Oostzanerveld en het Twiske: Ron van der Hut heeft voor het Twiske een rapport opgesteld 

dat binnenkort wordt gepresenteerd. Willem Rol en Bernard Ebbelaar zijn daarbij aanwezig. 

Willem gaat Ron nog vragen of hij een stukje voor de Kieft wil schrijver. Kees de Jager meldt 

dat wij telgegevens hebben geleverd met daarbij de randvoorwaarde dat Ron een artikel voor 

de Kieft schrijft.

• PPC: Emmy de Vries is niet aanwezig. Ed Staats memoreert dat zij meer dan 25 jaar een 

bijdrage aan de PPC heeft geleverd. Tevens heeft ze geruime tijd in de redactie van de Kieft 
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gezeten. Haar afscheid zou in deze vergadering nog worden aangestipt. Ed zal haar nu  

persoonlijk bezoeken.

• Noorder IJ-Plas en Stadsvogels: Arjan van Poecke heeft zijn lidmaatschap opgezegd naar 

aanleiding van een discussie over de predatie door vossen. Arjan is tegen elke vorm van het 

doden van dieren. VBWZ volgt VBN en stelt dat in het uiterste geval het soms noodzakelijk 

kan zijn om predatoren of exoten uit te schakelen. Het blijft in de praktijk een heikele kwestie. 

De werkgroepen kennen inmiddels geen leden meer. Indien daar geen verandering komt, 

worden ze van de website weggehaald om valse verwachtingen te voorkomen.

• Wormer- en Jisperveld: Er is een brief naar de gedeputeerde Esther Rommel verstuurd met 

daarin de bevindingen van onze leden uit het veld. Dit in het kader van de evaluatie van de 

Natura 2000 beheerplannen en het opstellen van nieuwe plannen. Onno Steendam sluit aan 

met de mededeling dat er vanaf de komende week roerdompen worden geteld. Ook in de 

Kalverpolder wordt geteld.

• IJsvogels: In Wormer is een nieuwe wand geplaatst die geheel is gesponsord door Floris 

Infra.

8. Bestuursverkiezing

Voorzitter Willem Rol geeft aan dat er binnen het bestuur 3 vacatures zijn of ontstaan:

• een vervanger voor het bestuurslid Ed Staats 

• een vervanger voor Onno Steendam die heeft aangegeven in 2023 te stoppen.

• Ico van Dijk heeft aangegeven met ingang van 1 mei te stoppen als bestuurslid en secretaris. 

Aanleiding is een verschil van inzicht met de andere bestuursleden.

Ico licht zijn besluit toe. Aanleiding was het afscheidsetentje met Bernard Ebbelaar en Ed Staats dat 

vanwege Corona niet is doorgegaan. Bernard gaf aan het na lange tijd niet meer noodzakelijk te 

vinden. Ed gaf toen aan ook geen behoefte meer te hebben en stelde voor dat het geld dan aan wat 

anders besteed kon worden. De andere bestuursleden vonden dat het etentje met het bestuur 

gewoon door kon gaan. Ico was het daar niet mee eens, omdat hij vond dat de aanleiding er niet was 

en het bestuur niet zonder meer op kosten van de vereniging uit eten kon gaan. Andere 

bestuursleden gaven aan dat dit wel zou kunnen, ook omdat het bestuur al veel doet. Ico is het daar 

principieel mee oneens en kan zich niet vinden in deze gedachte. Reden waarom hij opstapt uit het 

bestuur.

Arie Klut regeert daarop door te zeggen dat er 4 jaar geleden na het jubileum wel met 

jubileumcommissie werd gegeten. Hij vindt ook dat als je het ergens niet mee eens bent je dit eerst 

met het bestuur bespreekt. Hij wil ook niet gezien worden als zakkenvuller. 

Aansluitend geeft Willem nog aan dat informeel contact goed, attent en een vorm van immateriële 

waardering is. Daarnaast vindt hij het jammer dat Ico snel een principebesluit neemt wat leidt tot 

stoppen.

Ed Staats en Els Floris menen dat een etentje gerust kan, omdat het bestuur inderdaad veel werk 

verzet. Ze vinden het jammer dat het nu escaleert. Els en Bob van Duin geven ook aan dat er in het 

verleden in een ALV al eens is aangegeven dat het bestuur ook wel eens aan zichzelf mag denken. 

John van Loon stelt aan de aanwezigen voor om akkoord te gaan dat het bestuur af en toe iets voor 

zichzelf organiseert. De aanwezigen gaan daarmee akkoord.

Afsluitend  is er de vraag van een aantal leden aan Ico om zijn besluit te heroverwegen Hij geeft aan 

dat hij dat niet doet.

Willem stelt dat het kritiek gaat worden met het aantal bestuursleden in het bestuur en doet een 

dringend beroep mee te denken in het invullen van de vacatures. Ed Staats geeft daarop aan dat hij 

wil overwegen om secretaris te worden maar vermeldt daar expliciet bij dat het nog geen toezegging 

is. Hij ziet het liefst iemand anders toetreden tot het bestuur.

Tenslotte gaan de leden akkoord met herbenoeming van Jan Kerssens als bestuurslid en 

penningmeester en Onno Steendam als bestuurslid.
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