
 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering 28 oktober 2015 in het Seinwezen te 

Haarlem 
 

Aanwezige Bestuursleden: Jan Kuijs, Ed Hoek, Frank Dijkstra, Martijn Korthorst, Johan Stuart, Peter 

van Holland en Rino Abrahamse 

Niet aanwezig: Antje Ehrenburg (met bericht) 

 

Opening, mededelingen en ingekomen stukken 

 Peter opent de vergadering 

 Antje Ehrenburg is afwezig en Nico de Bont komt later. 

 

Notulen 24 maart 2015 

 

Er zijn geen op- en aanmerkingen ontvangen. Worden door de vergadering akkoord bevonden. 

 

Aan- en aftreden bestuursleden 

 

 Antje treedt af als bestuurslid. Ze heeft het te druk met andere activiteiten. Nog geen opvolgster 

omdat er geen portefeuille te verdelen is. Mocht er iemand zich voor het bestuur willen melden, 

dan hoort het bestuur dat graag. De voorkeur gaat uit naar een vrouw om de verdeling in het 

bestuur meer in balans te brengen. 

 

Natuurbescherming 

 

Johan en Jan lichten, bij afwezigheid van Chris, wat recente ontwikkelingen toe. Freek Kamst, Rino, 

Jan en Johan gaan Chris assisteren bij natuurbeschermingsactiviteiten. 

Uitbreiding Westhofplas 

Staatsbosbeheer is van plan de Westhofplas (ook wel Houtrakkerbeemden genoemd) uit te 

breiden met een extra gebied. Is belangrijk voor kluten, lepelaars en kemphanen. De 

Vogelwerkgroep heeft de plannen bekeken en doet voorstellen ter verbetering. 

Landje van Gruijters 

Rechter heeft bestemmingsplan van de gemeente Velsen als volstrekt onvolledig beoordeeld. Is 

geen rekening gehouden met de natuurbelangen. Dit heeft een positief effect op de plannen 

rondom het Landje van Gruijters. Er moet nu een nieuw bestemmingsplan gemaakt worden 

waarbij natuurwaarden een prominentere plek krijgen. Andrea Bloem coördineert de tellingen. 

Andrea heeft het echter ook druk met andere zaken en geen tijd om de aanleg te coördineren 

van permanente broedeilandjes in het gebied. Er wordt een vrijwilliger gezocht die dit wil 

trekken. 

Nestkasten Haarlemmerhout  

Nestkasten Haarlemmerhout. Er worden plannen gemaakt door de Vrienden van de 

Haarlemmerhout om in dit bos meerdere nestkasten te plaatsen. Dit ter vervanging van de 

oude. De VWG is gevraagd hierbij te adviseren. Er wordt uitgegaan van zo’n 50 nestkasten. 

Vosse- en Weerlanerpolder bij Hillegom 

Er is een nieuwe ontwikkeling. Er zijn recreatiepaden dwars door de polder aangelegd die de 

broedende weidevogels verstoren. Een nog gepland nieuw fietspad zou dwars door het 

belangrijkste broedgebied gaan. Er lijkt een nieuw inzicht te ontstaan dat het nieuwe fietspad 

niet nodig is en dat de fietsroute kan lopen over het eerder aangelegde fietspad. 

Mudmaster 

De route is door Norman Graafsma gecontroleerd en er zijn geen gekke zaken geconstateerd. 

Polderbaan A9 



Een bosje op het terrein van Schiphol is gekapt midden in het broedseizoen. Eigenaar is 

Schiphol. De Rijksdienst is geïnformeerd en Schiphol heeft een waarschuwing gekregen voor het 

kappen in het broedseizoen. 

Park Overbos in de Haarlemmermeer 

Ook hier is in het broedseizoen gesnoeid. Eiken en elzen. Zou volgens de regels zijn gegaan. 

Door de gemeente wordt niet meegewerkt aan het nader uitzoeken.  

Oeverzwaluwkolonie  

Er loopt een loopbrug richting kolonie. Norman heeft om simpele maatregelen gevraagd ter 

bescherming van de kolonie. De Gemeente is echter redelijk doorgeslagen en heeft het hele 

gebied omrasterd. 

In Rozenburg heeft de gemeente een oeverzwaluwwand afgegraven in juni. Er is melding van 

gemaakt bij een Opsporingsambtenaar. Officier van Justitie gaat er werk van maken.  

Overige zaken.  

Oevers van kanalen in Haarlem zijn vaak te steil. De Gemeente wil eendentrapjes financieren. 

Peter is benaderd om informatie te leveren wat goede plekken zijn. Alle input is welkom.  

Gemeente Haarlem wil ook iets voor de Huismus gaan doen en wil dat wij mee gaan denken. 

Ons mussenonderzoek kan hier bij helpen. Over twee weken is er overleg. 

 

Boek Vrije Vogels 

 

Geweldig succes geweest. Peter vindt wel dat hij wat goed te maken heeft. De redacteuren zijn 

eigenlijk niet echt bedankt. Dus alsnog krijgen zij een bloemetje en een fles wijn. Tevens is er een 

verrassing: Lida, Johan en Johan worden geëerd met de Gouden Fitis. 

Er is goede verkoop geweest. Na de piek gaat het nu wat trager. Er zijn 1000 exemplaren gemaakt en 

naar verwachting raken we die ook kwijt. 
 

Begroting 

 

In grote lijnen blijft de begroting gelijk aan vorig jaar. 

Begroting 2016 uitgaven t.o.v. 2015  inkomsten t.o.v. 2015 

  begroting   begroting 

Bestuurskosten, 
vergaderingen 

€ 1.100.00  idem 2015 Contributie € 7.800.00  plus 600 

Lidmaatschappen, bijdragen € 900.00  idem 2015 Donaties  € 1.300.00  min 600 

Fitis  € 6.800.00  plus 100 Interest € 200.00  idem 2015 

Lezingen € 400.00  plus 300 Cursussen 
(saldo) 

€ 700.00  idem 2015 

Werkgroepen € 200.00  plus 100 Natuurkaart € 200.00  plus 100 

Jeugdclub € 300.00  min 100 PR (saldo)  € 100.00  min 100 

Diversen € 100.00  min 100    

Huur vergaderruimte € 300.00  min 300 saldo   

Folders, brochures € 200.00  idem 2015    

 € 10.300.00  0  € 10.300.00   

 

Nico Slotboom vraagt of de nieuwe locatie Ter Kleef duurder gaat worden. Dat is niet het geval. 

 

Rondje commissies 

 

Het bestuur heeft een “heisessie” gehad in Thijsse’s Hof om de koers voor de komende jaren te 

bepalen. Er wordt veel gedaan, maar het is wat onsamenhangend. Er zijn 3 werkgroepen geformeerd: 

Natuurbescherming (zie hier boven), Veldwerk (Rino en Peter) en Educatie/PR. De PR via de stand is 

te veel verkoopgericht. Deze werkgroepen gaan nu een plan uitwerken. Dit komt de volgende ALV aan 

de orde. 

 

Veldwerk commissie:  

- Vier veldwerkonderzoeken: 

o Laatste jaar van het SOVON onderzoek t.b.v. atlas. Laatste atlasblokken zijn met een 

stuk of 5 mensen onderzocht. 

o Door een lid van de Werkgroep Caprera is gevraagd of er gegevens zijn over Caprera. 

Onderzoek moet goed uitgevoerd worden. Wordt een BMP onderzoek. 



o Meerwijkplas. In samenwerking met Natuurbescherming. Staat op nominatie om 

wateroverloopgebied worden. Een onderzoek is nodig om besluitvorming voor te zijn. 

Nico Slotboom gaat hier een start mee maken. Wordt volgend seizoen herhaald. 

o Van de Lepelaars die broeden in de Oeverlanden van de Liede zijn de 

foerageergebieden in kaart gebracht. Via simultaantelling is informatie verzameld.  

- Er komt een Klapekstertelling deze winter. Rino doet een oproep om Klapeksters te melden. 

- Zaterdag 16 januari is er weer een midwinterwatervogeltelling. 

 

Fitis/PR:  

- PR heeft op een laag pitje gestaan. De PR-commissie heeft op vier evenementen gestaan. De 

aard van de stand gaat aangepast worden. Minder verkoop en meer informatie. Wordt met 

werkgroep verder uitgewerkt. 

- Fitis. Chris van Deursen is overleden en daardoor is een waardevol redactielid is daarmee 

weggevallen. Uitbreiding wordt gezocht. 

-  

Jeugd:  

- Johan toont wat foto’s van de activiteiten van de Jeugdclub.  

 

Excursies/cursus:  

- Peter Pennock licht de komende excursies toe. 

- De vervolgcursus is gestart. In het voorjaar weer de basiscursus. En er wordt ook gedacht 

over een cursus natuurwetgeving. 

 

Rondvraag 

- Vogelkijkhut bij het Vogelmeer is in slechte staat. Johan geeft dit door aan de boswachters 

van PWN. 


