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Aanwezige bestuursleden: Martijn Korthorst, Frank Dijkstra, Bert 
Kostermans, Johan Stuart, Chris Brunner 
Niet aanwezig: Rino Abrahamse, Nico de Bont 
Plaats: Haarlemmer Kweektuin 
 
Meer dan 40 leden aanwezig 
 
Opening voorzitter 
Nieuwe leden stellen zich voor: Wim Verhoef, Marcel Oomen, Anna Zandvliet 
en Truus Happel. 
De meerjarenplanning wordt binnenkort door het bestuur geëvalueerd en een 
nieuwe opgesteld. Belangstellenden die willen meedenken kunnen zich bij het 
bestuur melden.  
 
Verslag ALV d.d. 10 april 2019 
Goedgekeurd 
 
Aan/aftredende bestuursleden 
Rino en Johan treden volgend jaar af. Het bestuur zoekt naar opvolgers. 
André Broekmans wordt benoemd als algemeen bestuurslid. 
 
Natuurbeschermingsnieuws 

• Vogelkijkhut bij Westhoffplas: Jacob Bruin licht de plannen toe. Het komt 
op een ‘schiereiland’ met een informeel toegangspad en een eenvoudige 
fietsenstalling. Het grondwerk wordt verricht door Staatsbosbeheer 
(SBB). Voor de hut is bij de gemeente een omgevingsvergunning 
aangevraagd. Een begroting is opgesteld, er is ongeveer € 15.000 nodig. 
De financiering wordt via fondsenwerving (olv Johan) en wellicht crowd 
funding mogelijk gemaakt. SBB wordt eigenaar van de hut en de VWG 
financiert de hut en zorgt voor het onderhoud.  

• Nestkasten tegen eikenprocessierups: De vogelwerkgroep heeft de 
gemeente Haarlem benaderd om koolmeeskasten op te hangen. De 
wethouder heeft de eerste van de 50 kasten opgehangen. Ton Lansdaal 
en Peter Pennock coördineren het ophangen van de andere kasten. De 
gemeente wil ook nestkasten verkopen aan particulieren voor dit doel. 
Gemeentes Haarlemmermeer en Velsen hebben ook belangstelling 
getoond naar aanleiding van onze brief hierover. 



• Formule 1: de overheid faciliteert de komst naar Zandvoort. Het heeft 
mogelijk veel impact op de natuur. De vogelwerkgroep en de 
Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) steunen het 
initiatief van Rust bij de Kust om actie te voeren. Leo Clijsen is hierbij 
betrokken. 

• Naar aanleiding van de discussie over de Formule 1 constateert het 
bestuur dat het niet de menskracht en middelen heeft om actief bij grote 
acties betrokken te zijn. Het bestuur zal in het vervolg wel duidelijker 
standpunten naar buiten brengen, gebruik makend van de expertise 
binnen de vogelwerkgroep. 

 
Financiën 2019 en begroting 2020 
Bert licht het financieel verslag over 2019 toe op basis van de te verwachten 
eindstand per 31 december. Het te verwachten positieve resultaat is ongeveer 
€ 3.500. De projectenpot is niet helemaal benut. Het positieve resultaat kan 
voor een deel gebruikt worden voor aanvulling van de projectenpot en voor 
het lustrum in 2021. 
De begroting 2020 gaat uit van ruim € 13.000 aan inkomsten en aan uitgaven 
van bijna € 12.000. Het aantal leden is momenteel 592. 
In het jaar 2021 wordt het lustrum gevierd waarvoor al geld gereserveerd 
wordt. 
 
Het bestuur zoekt vrijwilligers om mee te helpen bij het inventariseren en 
inbrengen van trektellijsten (trektelling bij Parnassia). Frits van Daalen heeft 
contact gezocht met Antje Ehrenburg over de toekomst van zijn grote dia en 
foto collectie. 
 
Nieuws uit de commissies 
De activiteitencommissie is actief geweest en geeft een toelichting op de 
komende activiteiten. De commissie zoekt aanvulling, momenteel zijn slechts 2 
leden actief.  
De jeugdvogelclub is actief met een enthousiaste groep jongeren. 
 
Rondvraag en sluiting 
Er ligt een nieuw logboek in strandpaviljoen ZanDiego. 
 
De bijeenkomst werd afgesloten met een interessante lezing over de reis van 
Johan Stuart naar IJsland in 2019. 
 


