
 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering 26 maart 2014. Seinwezen, Kinderhuissingel 1 te Haarlem 

Aanwezige bestuursleden: Peter Holland (voorzitter), Ed Hoek, Johan Stuart , Antje Ehrenburg, 

Martijn Korthorst (notulist). Afwezig zijn de bestuursleden Jan Kuys, Rino Abrahamse en Frank 

Dijkstra (secretaris).  

Aanwezig circa 70 leden. 

1. Opening  en ingekomen stukken 

Peter Holland opent de vergadering hij pakt zijn voorzitters rol weer op na afwezigheid van ruim een 

jaar. Er zijn geen relevante stukken binnen gekomen.  

2. Mededelingen 

 Johan Stuart geeft aan dat er weer jonge bosuilen in het Kanaupark te bezichtigen zijn. Indien 

de vogels verstoord worden dit graag melden bij de Vogelwerkgroep, dat kan een reden zijn 

om volgend jaar geen publiciteit aan deze bijzondere stadsvogels te geven. 

 Nationale vogelweek komt eraan. Johan doet oproep aan de leden om als gids mee te doen. 

 Er ligt een stapel brochures over erfvogels, deze mogen gratis mee genomen worden. 

 Broedvogelatlas Noord-Holland is nog verkrijgbaar. Nu voor slechts 10 euro . 

 Avond van de vrijwilligers Nationaal Park Zuid-Kennemerland is op dinsdag 8 april. 

 Er zijn recentelijk 2 verzoeken bij de Vogelwerkgroep binnen gekomen voor het leveren van 

broedvogelgegevens (gemeente Heemstede en gemeente Haarlem). 

 Oud voorzitter en penningmeester Menno Luikinga is overleden. Hij was waarschijnlijk de 

laatste nog levende oprichter van de Vogelwerkgroep. 

 

3. Notulen ALV van 16 oktober 2013.  

Geen opmerkingen derhalve zijn ze vastgesteld. 

4. Aan- en aftreden bestuursleden.   

Henk Boersbroek, de penningsmeester, treedt na 6,5 jaar af, de positie van penningmeester wordt 

ingenomen door het nieuwe bestuurslid Ed Hoek. Ed is reeds 30 jaar lid van de Vogelwerkgroep. 

Welkom in het bestuur! Jan Kuys treedt af maar is beschikbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar. 

Er zijn geen tegenkandidaten dus Jan wordt herkozen voor een nieuwe periode. Op de volgende 

Algemene Leden Vergadering ( herfst van 2014) lopen de termijnen af van Johan Stuart, Rino 



Abrahamse en Peter van Holland. In 2015 loopt de termijn af van Antje Ehrenburg die aangeeft niet 

opnieuw in het bestuur te gaan. Geïnteresseerden voor bestuursfuncties kunnen zich melden.  

5. Resultaten enquête 

Margot van der Veen e.a. hebben zich ingezet voor een enquête onder de leden.  207 leden hebben 

de enquête van de vereniging ingevuld, daarbij is veel waardevolle informatie naar voren gekomen. 

De resultaten worden gepresenteerd. Ook verschijnt een samenvatting in de Fitis.  

6. Natuurbescherming 

 

 Poelbroekpolder. Landschap Noord-Holland gaat het park onderhouden en heeft vrijwilligers 

nodig. 3 mei is er een excursie. 

 Vosse- & Weerlanerpolder.  Vogelwerkgroep heeft een financiële bijdrage gegeven aan de 

Vereniging Behoud de Polders. Er zijn reeds wandel- en fietspaden aangelegd in de polder. 

Volgens een onderzoeksrapport van Alterra gaat het weidevogelgebied als gevolg van de 

recreatie verloren. Periodieke sluiting in het broedseizoen zou de schade kunnen 

verminderen, daar wordt nog voor gestreden door de vereniging. 

 Reigerbos Overbos. Reigers broeden lekker door tijdens de bouw, er is geen sprake van 

verstoring.  

 Verenigde polders bij Schalkwijk. Fietspad is vanaf heden altijd open, het beheer van water 

gaat over naar Rijnland. 

 Maaien oevers in Haarlemmermeer. Rijnland heeft de Vogelwerkgroep gevraagd om 

waardevolle rietkragen in beheer bij het waterschap aan te geven, dan kan hier in het 

rietbeheer rekening mee gehouden worden. Leden die daar nuttige informatie over hebben, 

wordt gevraagd dit door te geven aan het bestuur.  

 Visdieven in Hoofddorp: Er wordt gezocht naar een nieuwe broedplaats voor de kolonie op 

het dak van het verhuisbedrijf (AA-verhuizers). De eigenaar wil eigenlijk van de kolonie af.  

 Oeverzwaluw: Gemeente Haarlemmermeer heeft 2 broedwanden gemaakt, een natuurlijk 

wandje op de boseilanden. Norman Graafsma zoekt actieve deelnemers voor de 

Oeverzwaluw werkgroep in Hoofddorp. 

 Ymere. Chris Brunner heeft een overleg met Ymere op 3 april. Onderwerp is de bescherming 

van broedplaatsen van name de gierzwaluwen bij sloop of renovatie en bij nieuwbouw 

(nestkasten inbouwen). Ander aanknopingspunt is de stedenband met Mutare. 

 

7. Financieel jaaroverzicht 

Pierre Teders en Nico Slotboom vormen de kascommissie van de Vogelwerkgroep Zuid-

Kennemerland en hebben de administratie gecontroleerd over de periode 1-1-2013 – 31-12-2013. 

Het balanstotaal is € 31.172,55 en het berekende exploitatieresultaat is positief € 1.181,38. Hans 

Bonfrère treedt toe tot de kascommissie i.p.v. Pierre Teders. Wij danken hem voor zijn inzet.  

8. Commissies 

 

 Jubileumboek: Veel werk maar het wordt erg mooi en het boek gaat uitkomen in 2015. 



 Veldwerkcommissie: Nieuwe SOVON atlas. Alle atlas blokken zijn bezet. Er worden wel tellers 

gezocht voor Houtrakkerbeemden (verzoek van Fred Cottaar)  

 Peter Davids zet zich in voor het onderhoud van het vogelkijkscherm langs het 

Noordzeekanaal. Hij organiseert een middag om de opgeschoten vegetatie, die het uitzicht 

belemmert, te verwijderen.  

 Vogelfotografiewerkgroep: Robert licht toe dat er één avond is geweest, half mei is er een 

nieuwe bijeenkomst.  

 Jeugdwerkgroep: Loopt goed, elke maand een excursie met 8-14 deelnemers 

 Redactie: Eerste Fitis in kleur is bezorgd bij de leden. Iedereen is erg enthousiast, 

complementen voor de redactie! 

 

9. Rondvraag en sluiting 

 Peter Davids doet een algemene oproep. Peter is  lid van het bestuur van Vereniging tot 

behoud van de Hekslootpolder. Ze zoeken ondersteuning in het bestuur, een groot thema is 

momenteel de samenwerking met recreatieschap en de beoogde ontwikkeling van 8 – 10 ha 

natuurontwikkeling in de Hekslootpolder. Daarnaast is hulp gewenst bij de BMP-tellingen in 

het gebied  

 Een lid vraagt wat er gaat gebeuren met de resultaten van de enquête. De voorzitter geeft 

aan dat alle personen die hebben aangegeven zich te willen inzetten voor de vereniging 

persoonlijk worden benaderd.  

 Een lid vraagt of het bestuur inzicht kan geven in de beoogde tijdsduur per activiteit. Het 

bestuur geeft aan dat ze op een rijtje gaat zetten bij welke commissies of activiteiten extra 

krachten gewenst zijn. Deze zullen op www.vwgzkl.nl gepubliceerd worden. 

 

  

 

http://www.vwgzkl.nl/

