
Verslag ALV vergadering 10 april 2019 
 

Aanwezige Bestuursleden: Bert Kostermans, Frank Dijkstra, Martijn Korthorst, Johan Stuart,  Rino 

Abrahamse, Chris Brunner, Nico de Bont 

Niet aanwezig: Nico de Bont 

 

Meer dan 22 leden zijn aanwezig. 

 

Opening, mededelingen en ingekomen stukken 

 Martijn opent de vergadering. Het is voor hem de eerste keer.  

 De bestuursleden stellen zich voor.  

 Martijn vraagt nieuwe leden om zich te melden. Jord Hendriks stelt zich voor 

 Dolf Pull heeft voor elkaar gekregen dat in de Meerwijkplas visdiefvlotjes zijn geplaatst 

 Er zijn rasters geplaatst in de Hekslootpolder en Landje van Gruyters om predatie door vossen 

tegen te gaan. 

 Vogelnieuws: Pallas’ Boszanger in  het centrum, Bosuil in het Kenaupark en Steltkluut in Landje 

van Gruyters. 

 Lepelaarskolonie is onderdeel van website Beleef de lente! Eerste jongen zijn al gesignaleerd. 

 Martijn doet oproep voor deelnemers aan het bestuur. André Broekmans gaat het bestuur 

versterken. 

 Agenda 
o Opening door de voorzitter 

o Vogelnieuws uit de regio en mededelingen 

o Verslag vorige ALV. 
o Aan- en aftredende bestuursleden 

o Natuurbeschermingsnieuws 

o Financieel verslag over 2018 en begroting voor 2019    Overzicht financien 2018 
o Berichten uit de commissies 

o Rondvraag en sluiting 

Pauze en lezing 25 Jaar vlinderonderzoek in de duinen door Joop Mourik 

Natuurbescherming 

 

Johan Stuart licht toe dat een groot deel van de natuurbeschermingsactiviteiten in de Fitis staat die 

deze week is verschenen. 

1. Er is verweer gekomen om de nieuwe stadsecoloog te betalen uit middelen die voor beheer 

beschikbaar zijn. De heeft resultaat gehad. 

2. Bestemmingsplan evenementen Spaarnwoude. Er zou meer ruimte komen (het hele jaar) voor 

evenementen. Zijn natuurorganisatie tegen in verweer gekomen. Provincie lijkt nu ook tegen 

te zijn. Rino doet ook een oproep voor deelnemers om het gebied te inventariseren.  Komt ook 

een email over. 

3. Er is een strandreservaat gekomen Noordvoort. 3 km strand met zo veel mogelijk rust. 

Waternet en beide gemeenten ondersteunen dit. 

4. Hans Boll geeft informatie over de Haarlemmermeer 

a. Nieuwe gemeente Haarlemmermeer is even groot als gemeente “groot” Haarlem. Wel 

relatief weinig aandacht voor natuur vanuit de gemeente. Na Mudmasters 2018 iets 

meer overleg. Met polderecoloog o.a. overleg over vervanging oeverzwaluwenwand. 

Folder met natuurgebieden helpt bij PR en zou eigenlijk geactualiseerd moeten 

worden. 

b. Duinpolderweg.  Er moet in de Haarlemmermeer nog meer gemobileerd worden om 

tegenwicht te bieden aan de ontwikkeling van de Duinpolderweg. 

c. Mudmaster 13 en 14 april. Overleg om te kijken of parcours nog op een paar punten 

nog aangepast kan worden 

 

Hans Limper: activiteitencommissie 

 

Activiteitencommissie komt 4x per jaar bij elkaar. Doet oproep voo extra deelnemers aan de 

commissie. Ook ideeën voor excursies zijn welkom.  

 

Financieel verslag 

http://www.vwgzkl.nl/over-de-vogelwerkgroep/bestuur/alv/
http://www.vwgzkl.nl/nieuw2013/wp-content/uploads/2018/11/Overzicht-financien-2018.pdf


 

Bert licht het financieel verslag over 2018 toe. Vorig jaar was een goed jaar met een resultaat van 

3308 euro. Voorstel bestuur is om dit te verdelen gaat 2357 eur naar projectfonds, 750 eur voor 

voorziening Jubileum 70 jaar bestaan en rest naar het kapitaal. 

  

De kascontrolecommissie, Eduard Hoek en Henk Boersbroek, heeft de boeken gecontroleerd en 

akkoord bevonden. De vraag wordt gesteld wie er volgend jaar een plek in de commissie wil nemen.  

Jolanda van der Marel meldt zich aan en zal de plek van Henk Boersbroek over nemen.  

financieel jaarverslag 

2018 1.1.pdf
 

 

In begroting 2018 zijn extra kosten opgenomen voor archivering. O.a. van Hans vader. Ruud Vlek 

heeft hier veel tijd in geïnvesteerd. Waternet betaald ook mee. Loopt deels mee naar 2019. 

 

Verwachting 1500 eur. Projecten kunnen daar nog op van invloed zijn. 

 

Commissies 

 

PR activiteiten 

- Kraam is vernieuwd. Nieuwe folder voor de jeugd. O.a. zaterdag as. bij ter Kleef. 

Veldwerk  

- Doet oproep voor IJsvogelcoördinator als vervanger voor Peter Davids.  

- Martijn wijst op de stadsvogeltelling die georganiseerd wordt vanuit de gemeente 

- Verder wordt gezocht naar een gids die op een ochtend een rondje willen lopen op de 

Golfbaan. 

Jeugdvogelclub 

- De club gaat nog goed. Kleine groep vast deelnemers. 

 

Mededeling: Op 12 mei Regionale Vogeldag. Fort Benoorden Spaarndam. Veel wandelingen, lezingen 

en excursies. 

 

De vergadering wordt afgesloten met een enthousiaste lezing door Joop Mourik over 25 Jaar 

vlinderonderzoek in de duinen. 

 


