
Verslag ALV vergadering 13 maart 2012 
 

Aanwezige Bestuursleden: Johan Stuart, Jan Kuijs, Henk Boersbroek, Frank Dijkstra, Antje Ehrenburg, 

Peter Holland, Martijn Korthorst, Rino Abrahamse 

 

Opening, mededelingen en ingekomen stukken 

- Afmeldingen: Antje Ehrenburg, Chris Brunner,Sjaak Botman, Marian van Wijland, Margreet 

Kouwenhoven, Eric van Bakel en Norman Graafsma 

- Truus Bloem is overleden. Bestuur is op de begrafenis vertegenwoordigd geweest. We hebben 

met haar een icoon verloren. 

- Vogelspeldje wordt uitgereikt aan de scholekster Claudi Boersbroek voor 25 jaar organiseren 

van de vogelcursussen voor de Vogelwerkgroep 

 

Notulen ALV 10 oktober 2011 

De notulen zijn helaas niet in de Fitis opgenomen. Daarom zullen deze tijdens de najaarsvergadering 

worden besproken. 

 

Bestuursamenstelling en divers 

- Website  

Een aantal mensen is benaderd om de website een nieuwe look te geven. Met betrekking tot 

de Mussensite is besloten deze nog een jaar langer in de lucht te houden. Is vrij duur, maar 

we willen deze ook dit jaar goed in zetten. Er wordt de vraag gesteld of ook leden input aan 

mogen leveren. Het bestuur juicht dit toe. Ideeën mogen naar Peter van Holland. 

- Er is een verzoek vanuit het SVN platform om een deelnemer uit de vogelwerkgroep om plaat 

te nemen in een werkgroep gericht op het voorkomen van en informeren over roofvogelshows. 

Het bestuur wil Norman Graafsma hiervoor benaderen. Andere kandidaten zijn welkom. 

- Excursieverzoek van Vrienden van de Haarlemmerhout. Gaan wij verzorgen. 

- Excursieverzoek Stichting Ecologisch Beheer. Wordt nog aan gewerkt. 

 

Natuurbescherming 

 

Hannie Schaftstraat 

Nieuwbouw project aan de gang. Nesten verloren gegaan (huismus, gierzwaluw). Nu goed 

contact met de woningcorporatie. Er is de intentie om zo veel mogelijk aan onze ideeën 

tegemoet te komen. Er komt de aanbeveling om in de onderhandeling ook de inrichting van het 

Reinaldapark mee te nemen. Nico Buiten vraagt zich af of ook rekening wordt gehouden met 

biotoopherstel/groenzone. Ook wordt de optie genoemd van een huiszwaluwtil. Bestuur zal dit 

meegeven aan Chris Brunner die het overleg voert. 

Reigerkolonie Overbos 

Via jeugdlid Casper Leigraaf seintje dat reigersnesten met plastic afgedekt werden. Inmiddels 

was helft al weggetrokken door de reigers. Bebouwing gaat gesloopt worden. Reigers zijn aan 

broeden. En sloopwerkzaamheden zijn uitgesteld. Nico Buiten vraagt ook hier rekening te 

houden met andere vogels zoals winterkoning en contact te leggen met o.a. 

Vleermuizenwerkgroep 

Beheerplan Haarlemmerhout 

Veel beheer nodig. Hier is een commissie voor incl. een adviescommissie. Chris heeft er namens 

de vogelwerkgroep zitting in. Door Chris beheerplan opgesteld. Staat op de website. Door 

adviescommissie en beheerders enthousiast op gereageerd. 

Beheerplan Waternet voor Waterleidingduinen 

Beheerplan biedt weer veel openingen voor zaken als recreatie. Samen met 8 andere organisaties 

een brief opgesteld naar de raadscommissie. Hierin onze zorgen geuit. Historie met 

klankbordgroep genoemd. KNNV afdeling Amsterdam heeft zich hierbij aangesloten. Wordt 

vervolgd door verder lobbywerk. 

Met betrekking tot het fietspad wordt nog steeds de opening open gehouden om via de 

dienstwegroute te laten lopen. Klankbordgroep wordt aan het lijntje gehouden. 

Fietspad Verenigde Polders bij Schalkwijk 

Sinds enige tijd benaderd door Daphne Huizer van Groen Links. De Lage Kadijk wordt jaarlijks 

afgesloten. Uit enquête onder bewoners blijft dat driekwart deze opengesteld wil hebben. 

Hebben gemeld dat er relatief lage impact zou zijn op de broedvogelstand. Inmiddels bij de 



politieke partijen onderwerp van gesprek. Wij gaan inventariseren wat er feitelijk zit en vast te 

stellen of er ook beheermaatregelen mogelijk zijn. De oproep is om zo veel mogelijk te kijken of 

juist niet een win-win situatie mogelijk is. 

Nationaal Park 

Han meldt dat er veel activiteiten zijn in het Cremermeer en het Spartelmeer. Is bij het bestuur 

niet bekend. Het bestuur zal hier achteraan gaan. 

Meeuwen in Haarlem 

Nico Buiten vraagt of de vogelwerkgroep iets gaat doen voor de bescherming van  meeuwen in 

Haarlem. Het bestuur heeft hier op dit moment geen actie voor uit staan. Zal in het bestuur 

besproken worden. 

Nico meldt verder dat Peter Mol een optie ziet om de Zuidpier meer af te sluiten tegen 

kitesufers en wandelaars vanuit het strand. 

Verder heeft Nico de vraag of de vogelwerkgroep een rol heeft in de maatregelen bij het 

Kennemermeer en of hier rekening is gehouden met de effecten 

 

Stichting Avifauna 

Stichting Avifauna is in het leven geroepen om de financiering van publicaties financieel onafhankelijk 

van de vogelwerkgroep uit te kunnen voeren. Het Stichtingsbestuur stelt voor zichzelf op te heffen. 

Het bestuur heeft het voorstel om de stichting slapend in stand te houden. Het bestuur zal aftreden en 

de taken worden overgenomen door de bestuursleden van de Vogelwerkgroep. Zodra de stichting 

weer actief wordt lijkt het wel beter om hier dan ook andere bestuursleden in aan te stellen. 

 

Fiancieel jaaroverzicht 

Geen verkeerd jaar. Voor het eerst in jaren niet gespaard. Resultaat 1500 EUR negatief. Gerealiseerde 

bedragen zijn mooi in de buurt gekomen van het budget. Enkele opvallende zaken: 

- Fitis is duurder dan normaal ivm de jubileumuitgave. 

- PR is positief vanwege de inkomsten uit het “winkeltje” 

- Projecten: 2011 3 projecten ondersteund voor ongeveer 1200 EUR 

- Veel contributies niet betaald. 150 man niet betaald. Mogelijk gaat hier elektronisch 

acceptgiro’s iets in betekenen. 

Voorstel is om het resultaat met 1500 van het kapitaal af te halen en de projectpot te vervallen tot 

10.000 EUR. Decharge is nog niet mogelijk omdat nog niet alle leden van de kascommissie de controle 

uit hebben kunnen voeren. Pierre Teders is bereid om zitting te nemen in de kascommissie. 

Nico vraagt of er criteria zijn voor de projecten. Het bestuur geeft aan altijd geïnteresseerd te zijn in 

projecten die passen binnen statuten. 

 

Jaarplan 2012 

Plan komt in de volgende Fitis. Bevat o.a. aanpassingen van de website en verder 

natuurbeschermingsmaatregelen. 

 

Rondje commissies 

 

Veldwerk: geen bijzonderheden 

- Weinig aanvullingen op het plan.  

- Hebben voor de huismussentelling nog wel tellers nodig. 

Fitis/PR:  

- Na jubileumjaar iets rustiger jaar. 14/15 april Ter Kleef 

- Fitis mogelijk op de website zetten. 

Jeugd:  

- Meestal tussen de 12-15 kinderen op stap. Vaste kern.  

- Ook in de Zandwaaier met een stand. 

Excursies/cursussen:  

- Samen Vogelen steeds succesvoller.  

- Excursies gepland in de Oostvaarderplassen 

- Vogelweekend in het Lauwersmeer 

- Weer gestart met de beginnerscursus 

 

Rondvraag 

- Fenologie kan niet meer op de vogelwerkgroepsite maar moet via de waarneming.nl 


