
Verslag ALV vergadering 26 oktober 2016 
 
Aanwezige Bestuursleden: Jan Kuijs, Eduard Hoek, Frank Dijkstra, Martijn Korthorst, Johan Stuart, 
Peter van Holland, Rino Abrahamse 
Niet aanwezig: Nico de Bont 
 
Opening, mededelingen en ingekomen stukken 
x Peter opent de vergadering 
x De bestuursleden stellen zich voor. Met name nieuwe leden vinden het prettig om het bestuur 

enigszins te leren kennen. 
x Komend voorjaar twee aftredende bestuursleden. Jan Kuys en Ed Hoek worden gepolst door Peter. 

Nieuwe kandidaten voor het bestuur zijn altijd welkom.  
x Er is een kluteneiland aangelegd bij Landje van Gruijters. Er was de wens om een permanent 

eiland te maken. Dit is gefinancierd door de gemeente n.a.v. het jubileumboek. 
 
Notulen 31 maart 2016 
 
Worden door de vergadering akkoord bevonden. 
 
Begroting 
 
x Is bijgevoegd bij de aankondiging. Eduard Hoek geeft toelichting op de kosten. 
x Er zijn geen vragen uit de zaal en de begroting wordt daarmee overgenomen.  

 

 
 
Uitreiking Gouden Fitis 
 
Johan Stuart, Jan Kuys en Lida Zaremba worden door Peter naar voren geroepen om de Gouden Fitis 
in ontvangst te nemen. Zij hebben voor de vereniging een geweldige bijdrage geleverd door het 
jubileumboek tot stand te brengen.  
 
Meerjarenplan 
 



Peter licht de status van het meerjarenplan toe. Er is een versie beschikbaar maar nog niet geheel 
presentabel. Op de voorjaarsledenvergadering wil Peter de vergadering meer in detail meenemen door 
het plan. Het bestuur wil graag ook de leden in het plan betrekken. Dus meer in dialoog met de leden. 
We zullen dus op de ALV een vorm van “werkoverleg” te hebben. In kleine groepjes dan in gesprek 
gaan over de verschillende thema’s. Het plan zal dan ook tijdig met de leden gedeeld worden. Het 
idee wordt door de vergadering omarmd. 
 
Rondje Commissies 
 
Jeugd 
Johan Stuart licht toe. Laatste keren met een wat kleinere groep. Wel daardoor meer interactie. 
Excursie naar o.a. de Vinkenbaan. 
Excursies 
Annet Brouwer meldt dat het goed loopt met de excursies.  Zondag a.s. naar Texel. Verder nog een 
excursie in december naar de Houtakkerbeemden. In november volgt de Zuidpier.  
Veldwerk 
Inventarisatie Groenendaal is uitgevoerd door Hans Limper. Onderzoek is uitgevoerd in overleg met 
de Natuurbeschermingscommissie zodat wij op voorhand informatie beschikbaar hebben. 
Inventarisatie Westelijk tuinbouwgebied is helaas niet gelukt. 
Rino kondigt twee activiteiten aan m.b.t. de Hekslootpolder. Onderzoek dreigt in de klad te komen.  
Oproep voor een BMP’er en voor jaarrond onderzoek tellingen. Voor dit laatste is men met name op 
zoek naar een coördinator. 
Fitis 
Jan roept op om kopij te leveren. O.a. voor het thema “Bijzondere vogelontmoetingen” 
Natuurbescherming 
Chris praat de vergadering kort bij over de lopende zaken. Veel hiervan is ook te vinden op de website 
en in de Fitis. 
Jubileumboek 
Johan geeft aan dat de financiën van het jubileumboek afgerond zijn. Er is een positief resultaat en 
zelfs de garanties van de SVN kunnen terugbetaald worden. 
 
 
Rondvraag 
 
Er wordt gevraagd of het ledenaantal stabiel blijft. Frank bevestigd dat de afgelopen jaren er zelfs 
sprake is van een stijging. 


