
Verslag Algemene Leden Vergadering op 16 oktober 2013 

Locatie: Seinwezen te Haarlem 
 

Aanwezige bestuursleden: Jan Kuijs, Henk Boersbroek, Frank Dijkstra, Martijn Korthorst, Rino 

Abrahamse, Johan Stuart, Antje Ehrenburg (verlaat) 

Niet aanwezig: Peter van Holland 

Aanwezig ca. 60 leden. 

 

Opening, mededelingen en ingekomen stukken 

- Johan opent de vergadering in de nieuwe locatie “Seinwezen” 

- Johan meldt tevens dat hij sinds enige maanden waarnemend voorzitter is. Hij neemt waar 

voor Peter van Holland die vanwege privé omstandigheden momenteel niet de taken uit kan 

voeren. 

- Cor de Groot, erelid van de Vogelwerkgroep, is 6 oktober overleden. Hiermee is Hans Vader 

het enige overgebleven erelid. Johan memoreert zijn grote bijdrage voor de Vogelwerkgroep 

en de KNNV. 

- John Weijers is eveneens overleden. Heel actief lid die de landgoederen inventariseerde. 

- De broedvogelatlas NH is in de aanbieding voor 15 euro. 

- Bijzondere waarnemingen: zwarte zeekoet, zwarte ibissen, 10 draaihalzen op 1 dag gevangen 

op de vinkenbaan Van Lennep 

 

Notulen 13 maart 2013 

- Akkoord op notulen 

 

Nieuwe bestuursleden 

 

Het bestuur is bezoek naar een vervanger voor de secretaris of het penningmeesterschap. Graag 

ontvangt het bestuur aanmeldingen. 

 

Natuurbescherming 

 

Chris Brunner licht wat recente ontwikkelingen toe. De meeste zaken staan ook in Fitis nr. 3 2013. 

Kapwerkzaamheden in Noorderbos broedseizoen door SBB 

30 oktober gaan we verder in overleg na het in het broedseizoen kappen van delen van het bos. 

SBB wil ons ook in de komende jaren vooraf informeren. Discussie gaan o.a. over roofvogels. 

Bestrijding Vogelkers door Waternet 

Ook hier waren in het broedseizoen activiteiten. Er is een gesprek geweest en er zullen geen 

boswerkzaamheden meer in het broedseizoen plaatsvinden. Broedvogelgegevens worden beter 

uitgewisseld. 

Maaien oevers in Haarlemmermeer. 

Hoogheemraadschap Rijnland heeft ook in het broedseizoen gemaaid. Zeggen dat zij handelen 

volgens de gedragscode. Er is geen onderzoek geweest. Ook hier volgt een gesprek. 

Poelbroekpark of Vijfhuizerzandput 

17 oktober is er een gesprek met de gebiedsmanager van de gemeente Haarlem over het 

beheersplan. Willen plotseling niet meer samenwerken met vrijwilligers en Landschap Noord-

Holland lijkt het. 

Noordvoort 

Zandvoort en Noordwijk willen samen een strandnatuurreservaat oprichten. Gesprekken lopen 

goed en onze VWG en de natuurvereniging in Noordwijk worden betrokken. 

Haarlemmermeer (Norman Graafsma) 

Roy Slaterus meldde een spontane oeverzwaluwkolonie in de Haarlemmermeer. Norman heeft 

toen de polderecoloog gebeld. De werkzaamheden zijn opgeschort en Norman heeft een plan 

ingediend om een kunstmatige oeverzwaluwwand te maken. Architect vond het echter niet 

esthetisch om een permanente oeverzwaluwkolonie te plaatsen. Op andere locaties zijn 

particulieren benaderd om op nieuwbouwkavels wanden aan te brengen. Verder bouwt de 

gemeente twee oeverzwaluwwanden bij Huis van Sport in Hoofddorp en Venneperhout in Nieuw 

Vennep. 



De visdiefkolonie bij het Verhuisbedrijf in Nieuw Vennep is mogelijk behouden door zeer actief 

de handhavers er op aan te spreken. Het bedrijf mag nu niet de kolonie verwijderen zonder 

ontheffing. 

 

FITIS in kleur? 

De Fitisredactie heeft al langer de wens ons verenigingsblad in kleur uit te geven. Een zwart-wit 

uitgave past niet meer in deze tijd. De redactie krijgt veel mooie kleurenfoto’s aangeboden en ook 

toelichtende tabellen en grafieken komen in kleur veel beter over dan in zwart-wit. De Fitis in zwart-

wit heeft zijn beste tijd gehad. 

Probleem is alleen dat kleurendruk nog steeds veel duurder is dan een uitgave in zwart-wit. De 

uitgave van de Fitis is al zo’n beetje de hoogste kostenpost op de begroting van de Vogelwerkgroep en 

die zal bij een kleurenuitgave verdubbelen. Toch is het bestuur van mening dat we deze stap moeten 

zetten om als vereniging ook met het verenigingsblad – het belangrijkste communicatiemiddel met de 

leden - een eigentijds gezicht te kunnen presenteren. 

Een vergelijking met clubbladen van andere verenigingen laat een breed scala van mogelijkheden 

zien. Heel veel verschijnen er al in kleur, een klein aantal is nog zwart-wit. Fitisredactie en bestuur 

kiezen echter voor een paar uitgangspunten: we willen graag het huidige formaat (herkenbaar, 

makkelijk leesbaar) en de huidige omslag handhaven (sterk ontwerp en ook herkenbaar). 

De redactie heeft een vergelijking gemaakt tussen drie aanbieders: een commercieel werkend bedrijf, 

drukkerij Damen uit Haarlem; onze huidige leverancier Paswerk en de kleine drukker Station 

Drukwerk uit Noordwijk, die ook het blad van onze zusterorganisatie in Noordwijk uitgeeft. Uitgegaan 

is van een nummer met 48 pagina’s in een oplage van 600 exemplaren.  

De vergelijking leerde dat Station Drukwerk de goedkoopste aanbieder is met een bedrag van 1350 

euro ex BTW. Drukkerij Damen biedt een prijs van 1962 euro (ex BTW), maar dat is dan wel inclusief 

een full colour omslag. Onze huidige drukker Paswerk geeft ook een omslag in kleur en brengt 

daarvoor 1569 euro ex BTW in rekening. 

Er was nog een vierde optie, die via de website is bekeken. Het is een aanbieding van het bedrijf 

Editoo, waarbij je zelf het blad op je computer maakt en zij het drukwerk doen. Zij werken alleen op 

A4-formaat en een ruwe berekening leert dat zij uitkomen op een bedrag van 1830 euro. Dit alles 

tegenover een bedrag van 650 euro ex BTW: de prijs van het drukken in zwart-wit. 

De afgelopen jaren hebben we financieel niet slecht geboerd en daardoor is er ruimte om deze extra 

kosten op te vangen. Daarom vindt het bestuur de keuze voor een Fitis in kleur verantwoord. Door 

kritisch de begroting door te lichten lijkt het mogelijk deze stap te nemen zonder als Vogelwerkgroep 

er verlies op te hebben. 

 

Begroting 

De begroting is aangepast voor de nieuwe kostenpost van de Fitis. Verschillen zijn: 

- 1100 € meer begroot. Jaarlijks houden we echter nu al 2000 € over 

- Fitis is 2100 € extra. 

- Lezingen, werkgroepen, jeugdclub en diversen verlaagd met 100 € op basis van resultaten van 

het verleden jaar. 

- Folders eveneens met 300 € minder. Jaarlijkse uitgaven zijn namelijk lager. 

- Inkomsten zullen ook 1100 € hoger uitvallen. 

De vergadering gaat akkoord met de nieuwe begroting. 

 

 
 

Jubileumjaarboek 

Het boek ligt nog op schema ondanks het uitvallen van een aantal schrijvers. Jan verwacht dat het 

een buitengewoon actueel en leesbaar boek wordt. Aanvullende financiering zal lopen via sponsors. 

Begroting 2014 uitgaven t.o.v. 2013 inkomsten t.o.v. 2013

Bestuurskosten, vergaderingen € 1.100.00 Contributie € 7.200.00 plus 200

Lidmaatschappen, bijdragen € 900.00 Donaties € 1.900.00 plus 900

Fitis € 6.700.00 plus 2.100 Interest € 500.00

Lezingen € 200.00 min 100 Cursussen (saldo) € 700.00

Werkgroepen € 100.00 min 100 Natuurkaart € 100.00 min 200

Jeugdclub € 800.00 min 100 PR (saldo) € 200.00 inkomsten ipv 300 uitgaven

Diversen € 200.00 min 100

Huur vergaderruimte € 300.00

Folders, brochures € 300.00 min 300

€ 10.600.00 plus 1.100 € 10.600.00 plus 1.100



 

Rondje commissies 

 

Veldwerk:  

- Er is ondersteuning geleverd bij nieuwe broedvogelatlas van de SOVON.  

- Volgend jaar is het jaar van de spreeuw. Er wordt nu gekeken welke bijdrage we kunnen 

leveren. 

 

Fitis/PR:  

- Er komt nog 1 nummer in zwart-wit. Jan roept op om kopij aan te leveren. 

- Assistentie bij PR is zeer wenselijk.  

 

Jeugd:  

- Draait nog steeds goed. Wel gaat de commissie wat nieuwe leden werven in 2014.  

 

Excursies/cursussen:  

- De commissie wordt uitgebreid met Ed Hoek en Margot van der Veen.  

- Er is een leuke excursie naar het buitenland geweest (Cap Gris Nez) 

- Zaterdag a.s. excursie naar de Groene Weelde (zie website) 

- In de wintermaanden zijn er lezingen o.a. van Piet Veel. 

- Volgend jaar weer een beginnerscursus en mogelijk een vervolgcursus in het najaar 

- Heel veel VWG hebben een fotografiewerkgroep. Robert Atkins wil dit graag organiseren voor 

ons. Bijvoorbeeld 4x per jaar foto’s bekijken en bespreken. Tot nu toe zijn er 9 aanmeldingen. 

 

Rondvraag 

- Niko Buiten: wat is het standpunt van de vogelwerkgroep over de Damherten? Het bestuur 

heeft hier niet een standpunt over ingenomen. 

 

Na de pauze vertelt Dirk Tanger over de ganzen in de regio en de relatie met de vliegveiligheid rond 

Schiphol. 


