
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag Algemene Ledenvergading Vogelwerkgroep Zuid-Kennermerland 
d.d. 15 april 2021 (zoom-bijeenkomst) 
 
Aanwezig bestuur: Martijn Korthorst, Frank Dijkstra, Bert Kostermans, Chris Brunner, Nico 
de Bont, Christophe Reyman, Lida Zaremba, André Broekmans (verslag) 
Aanwezig leden: zo’n 20 leden 
 

1. Opening en mededelingen Martijn Korthorst 
Het is een speciale (zoom)bijeenkomst, de eerste sinds lange tijd. Fysieke activiteiten 
hebben lange tijd stil gestaan. 
 

2. Verslag ALV d.d. 31-10-2019, terugblik 2020 
Geen opmerkingen over verslag. Cursussen zijn voortgezet via zoom. Excursies en 
lange reizen gingen niet door. 
 

3. Bestuurswisselingen: 
Afgetreden: Johan Stuart en Rino Abrahamse (najaar 2020). Ze zijn persoonlijk 
bedankt door Martijn. Officieel afscheid volgt tijdens een fysieke bijeenkomst. Johan 
is gekozen als vrijwilliger van het jaar door SOVON. 
 
Benoeming nieuwe bestuursleden: Christophe Reijman (sinds najaar 2020) en Lida 
Zaremba (voorjaar 2021). Christophe is ook voorzitter veldwerkcommissie. 
Christophe stelt zich voor. 
Lida Zaremba stelt zich voor. Naast hoofdredacteur Fitis wordt ze bestuurlid. 
 
Her te benoemen: Bert Kostermans, penningmeester (vanaf voorjaar 2020), Nico de 
Bont & Martijn Korthorst, voorzitter (vanaf voorjaar 2021). 
 
De vergadering gaat akkoord met alle voorstellen tot (her)benoemingen. 
 

4. Financieel jaarverslag 2020 en Begroting 2021, toelichting door Bert Kostermans 
Het finacieel jaarverslag 2019 is gepubliceerd in de Fitis van het 3e kwartaal 2020 en 
staat op de website.  
Het jaar 2020 is afgesloten met een positief saldo. De balans laat een positief saldo 
zien, dat is verdeeld over de projectenpot en voorbereiding jubileum. De rest is 
toegevoegd aan de reserve. Ons kapitaal is nu ruim € 22.000. De kascontrole werd 
gedaan door Jolanda van der Marel en Monica Bronkhorst. Jolanda treedt af en 



wordt bedankt voor haar werkzaamheden. Monica is bereid om in 2021 het weer te 
doen. Peter Pennock is bereid in 2021 toe te treden tot de kascommissie. 
Het financieel jaarverslag 2020 wordt goedgekeurd en staat op de website. 
Begroting 2021: er is geld gereserveerd om de website te upgraden. Er is geld (€ 
1000) beschikbaar voor projecten. De begroting 2021 wordt goedgekeurd. 
Natuurtijdschriftenl.nl is geheel vernieuwd. Hein Jansen zorgt voor het uploaden van 
de Fitis. 
 

5. Mededelingen uit de werkgroepen 
a. Fitis: terugtreden van hoofdredacteur Jan Kuys en opvolging door Lida Zaremba 

Tijdens een fysieke bijeenkomst zal afscheid genomen worden van Jan.  
b. Natuurbeschermingsnieuws 

Chris Brunner rapporteert regelmatig in de Fitis, op de website en in de 
nieuwsbrief. Chris roept op om de petitie voor het Aanvalsplan Grutto te steunen. 
Mochten er onregelmatigheden geconstateerd worden tijdens het broedseizoen 
neem dan contact op met Chris. 

c. Veldwerkcommissie  
Christophe, Martin Hin en Marcel Slaterus zijn actief in de commissie. Er is een 
initiatief om een nieuwe vogelatlas voor Noord-Holland te maken. Vrijwilligers om 
te tellen kunnen zich nog melden. Dit kan via het email adres: 
veldwerk@vwgzkl.nl 
De commissie is bezig met een inventarisatie van alle lopende projecten. Het doel 
is om zoveel mogelijk leden te betrekken bij het tellen. 
Nico de Bont zoekt nog vrijwilligers om gierzwaluwen te tellen, het gaat om 3 
avonden in de zomermaanden. 

d. Activiteitencommissie 
Hans Limper en Michel Top zijn actief. Corrie heeft zich tijdelijk teruggetrokken. 
De commissie zoekt nog nieuwe vrijwilligers. De plannen zijn afhankelijk van de 
coronasituatie. Op de website staat abusievelijk dat de Kennermer Vogeldag 
doorgaat. Dit wordt gecorrigeerd. 
De jeugdwerkgroep gaat maandelijke door. 

 
6. Rondvraag  

Peter Penock vraagt vrijwilligers voor het rondleiden van mensen met beperkingen, 
zoals die van de Hartenkamp, die ook vogels willen kijken. Tot nu toe organiseert 
Peter dit individueel. Het bestuur zal hierover nadenken.  
Peter vraagt ook om bijeenkomsten via Zoom met video op te nemen, zodat ze later 
nog een keer teruggekeken kunnen worden. Dit zal in het vervolg worden overwogen 
als we geen fysieke bijeenkomst kunnen houden. 
 

7. Sluiting 
 
Daarna hield Jelle van der Helm, mede(auteur)van het boek VOGELS VAN DE PIER, een 
boeiend verhaal over het samenstellen van dit boek en liet hij mooie foto’s zien van de 
vogels van de pier. Dank Jelle voor de mooie presentatie. 


