
Verslag ALV-vergadering 31 oktober 2018 
 

Aanwezige Bestuursleden: Bert Kostermans, Martijn Korthorst, Johan Stuart, Rino Abrahamse, Chris 

Brunner, Nico de Bont 

Verhinderd: Frank Dijkstra 

 

Meer dan 30 leden zijn aanwezig. 

 

Opening, mededelingen en ingekomen stukken 

.   Martijn opent de vergadering. 

.   De bestuursleden stellen zich voor.  

.   Martijn vraagt nieuwe leden om zich ook voor te stellen zodat we ze wat beter leren kennen.  

.   Naar aanleiding van het verslag van de vorige ALV (29 maart 2018) kwamen geen op- of 

aanmerkingen. 
.   Martijn meldt dat ons bestuurslid Frank Dijkstra (secretaris) zich beschikbaar stelt voor een nieuwe 

termijn. De ALV gaat hiermee graag akkoord. 

 

Financieel verslag 
Penningmeester Bert Kostermans licht in een financieel verslag de verwachting voor het lopende jaar 

2018 toe. Hoewel het jaar nog niet verstreken is, kunnen we al wel zeggen dat het de goede kant op 

gaat. Mogelijk is er zelfs een positief saldo van ca € 3000,-. 

.  Contributies: De Vogelwerkgroep zal de overstap maken van de ING naar de Triodosbank. Om 
verschillende redenen een bank die meer bij een vereniging als de onze past. Verder wordt erop 

gewezen dat in geval van extra donaties er mogelijk een aftrekpost voor de inkomstenbelasting 

ontstaat. Overigens moet dit dan voor een periode van 5 jaar worden vastgelegd; hiervoor is een 

formulier beschikbaar. 

.  Er is een nieuwe rubriek op het overzicht gemaakt: Archiefwerkzaamheden. Het bestuur zal kosten 

moeten maken voor het laten archiveren van o.a. het archief van wijlen ons bestuurslid Hans Vader. 

Overigens zal Waternet hieraan mogelijk ook financieel bijdragen. 

.  Vanuit de Projectenpot zijn betalingen gedaan ten behoeve van de actie tegen de Modderloop en de 

Regionale Vogeldag bij het Landje van Gruijters. Mogelijk volgen er nog meer betalingen, waardoor 

het positief saldo dus nog wat verkleind zal worden. 

.  Tenslotte vraagt Bert nog assistentie bij het uploaden van de Fitis naar de website 

Natuurtijdschriften. Hiervoor meldde zich gelijk al iemand aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Balans 31 december 2017

Liquide middelen 38.518                     Kapitaal 19.152                     

Waarborgsom PTT 80                            Crediteuren 3.065                       

Projectenfonds 8.750                       

projectenfonds Avifauna 7.631                       

38.598                     38.598                     

Inkomsten

Contributie 10.231                     

Donaties 1.765                       

Verkoop jubileumboek 160                          

Interest -                           

Cursus  (saldo) 1.020                       

Natuurkaart 133                          

Totaal inkomsten 13.310                                  

Uitgaven

Bestuurskosten / Vergaderingen 933                          

Lidmaatschappen / Bijdragen 921                          

Fitis 7.153                       

Lezingen 64                            

Website 250                          

Jeugdclub (saldo) 200                          

Diverse uitgaven 163                          

Excursiekosten 50                            

Archiefwerkzaamheden 600                          

Totaal uitgaven 10.335                                  

Resultaat 2.975                                    

stand 31-12-2017 uitgaven stand 31-12-2018

Projectenfonds 8.750                       2.357                                    6.393                       

Projectenfonds Avifauna 7.631                       500                                       7.131                       

Balans 31 december 2018

Liquide middelen 35.700                     Kapitaal 19.152                     

Waarborgsom PTT 80                            Crediteuren 129                          

Projectenfonds 6.393                       

Projectenfonds Avifauna 7.131                       

Resultaat 2.975                       

35.780                     35.780                     

Begroting 2019

Inkomsten

Contributie 10.500

Donaties 1.800

Verkoop jubileumboek 0

Interest 0

Cursus  (saldo) 900

Natuurkaart 25

Totaal inkomsten 13.225

Uitgaven

Bestuurskosten / Vergaderingen 1.000                       

Lidmaatschappen / Bijdragen 1.000                       

Fitis 7.450                       

Lezingen 1.000                       

Website 250                          

Jeugdclub 200                          

Diverse uitgaven 250                          

Excursiekosten 50                            

Archiefwerkzaamheden 500                          

Totaal uitgaven 11.700                                  

Resultaat 1.525                                    

onttrekking in 2019

Projectenfonds 1.500                                    

Projectenfonds Avifauna 500                                       

Verwachting 2018



Werkgroep Bijeneter 

Ton van Lansdaal, samen met Leo Clijsen initiatiefnemer van deze werkgroep, geeft een toelichting op 

de doelstellingen en de voorgenomen activiteiten die ertoe zouden moeten leiden dat de Bijeneter zich 

blijvend in onze regio gaat vestigen. Er wordt een oproep gedaan deel te nemen aan de werkgroep. Er 

staat meer informatie onder ‘Veldwerk’ op de website van de Vogelwerkgroep. De voorzitter prijst het 

initiatief en wenst ze veel succes. 

 

Vroege Vogels met Menno Bentveld heeft voor een item over Nationaal Park Zuid-Kennemerland o.a. 

een bezoek gebracht op telpost Parnassia. Er zijn beelden gemaakt en interviews gedaan.  

 

Commissies 

.  Johan doet verslag van een aantal excursies die met de Jeugdvogelclub zijn gemaakt. Onder meer 

is een bezoek gebracht aan de Amsterdamse Waterleidingduinen en aan de ringbaan, ook in de AWD. 

 

.  Het gaat heel goed met de deelname aan de cursussen. Zowel de Basiscursus als de Vervolgcursus 

waren weer snel volgeboekt. Daarnaast zijn er een veertiental BMP-ers opgeleid. In februari is voor 

hen een Terugkomavond georganiseerd, waarin in samenwerking met de Veldwerkcommissie gekeken 

zal worden waar zij het komend seizoen aan de slag zouden kunnen gaan. 

Ten tijde van de ALV waren er nog wel een paar plekken beschikbaar in de Fotografiecursus. 

 

.  Chris licht toe dat een groot deel van de activiteiten van de Natuurbeschermingscommissie in de 

komende Fitis aan de orde zal komen.  

Verder wordt aangestipt dat de voorgestelde forse uitbreiding van evenementen in Spaarnwoude goed 

in de gaten gehouden zal worden. Natuurwaarden dreigen daar in het nauw te komen. Er is intussen 

een zienswijze ingediend; het gaat tenslotte om een NNN-gebied. 

Verder is er een plan in de maak voor een kijkhut bij de Westhoffplas. In het kader van een groter 

herinrichtingsplan voor dit gebied zal ook deze plas groter gemaakt worden. Staatsbosbeheer staat 

welwillend tegenover het idee van plaatsing van een kijkhut. 

 

.  Hans Limper meldt namens de Activiteitencommissie dat Ingrid zich intussen heeft moeten 

terugtrekken. Heel jammer, want ze was een goede kracht binnen deze groep. Inmiddels zou wat 

versterking zeer welkom zijn. Verder wordt voor de excursies en lezingen verwezen naar de Fitis. 

 

.  Martijn geeft aan dat de gemeente Haarlem veel belangstelling heeft voor de Stadsvogeltelling 

van onze Vogelwerkgroep. Ze heeft aangegeven dat zij hierin wel een leidende rol zou willen spelen. 

Onderzocht wordt nu hoe een samenwerking van gemeente Haarlem, Landschap Noord-Holland en 

onze Vogelwerkgroep eruit zou kunnen zien. Het zou in ieder geval nog meer steun kunnen geven aan 

de natuurbescherming. 

 

.  Het vorige seizoen is er, naast een aandeel van de Stadsvogeltelling en de actie tegen de 

Modderloop, eigenlijk geen nieuw veldwerk door de Veldwerkcommissie gestart. Dat wil zeker niet 

zegen dat er niets gedaan is: door veel leden en niet-leden is weer op veel plaatsen in ons werkgebied 

geteld en geïnventariseerd.  

Tijdens de vergadering komt uit de zaal nog het verzoek om hulp bij de jaarrondtellingen in de 

Hekslootpolder. Er wordt een afspraak gemaakt hierop actie te ondernemen.  

 

Rondvraag 

Er kwamen geen vragen uit de zaal. Wel stipte Nico Slotboom het uitkomen van de nieuwe Vogelatlas 

nog aan. Een fraai overzicht waaraan ook veel leden van onze Vogelwerkgroep hebben meegewerkt. 

 

  

* 
 

Na de pauze hield Peter Mol een heel interessante lezing over de Gierzwaluw. Veel 

wetenswaardigheden over deze mysterieuze vogel kwamen aan de orde, verwerkt in een bespreking 

van het eindverslag van een Gierzwaluwinventarisatie in onze provincie in de jaren 2012-2016. 

Uit het applaus was af te leiden dat de aanwezigen deze lezing zeer hebben gewaardeerd.  

 

m.j.a. 


