
Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland 
 
Algemene Ledenvergadering d.d. 30 maart 2022  
Remonstranten Kerk Haarlem 
 
Aanwezig: 38 leden, waaronder de bestuursleden Martijn Korthorst (voorzitter), Chris 
Brunner, Christophe Reijman, André Broekmans (verslag), Lida Zaremba en Bert Kostermans 
(penningsmeester). 
Afwezige bestuursleden: Frank Dijkstra (secretaris) en Nico de Bont. 
 
Verslag 
 

1. Opening voorzitter:  
Martijn Korthorst opent om 19:30 uur de vergadering, de eerste fysieke vergadering 
in 2 jaar. De bestuursleden stellen zich voor. De nieuwe leden stellen zich voor. 

2. Jaarverslag 2021 gepubliceerd op de website: geen opmerkingen. 
3. Aan/aftredende bestuursleden. Er zijn geen af- of aantredende leden.   

Lida Zaremba en Christophe Reijman zijn tijdens de Corona periode gestart en nu al 
geruime tijd lid van het bestuur maar nu voor het eerst fysiek op een ALV aanwezig.  
André Broekmans zal in het najaar aftreden, daardoor ontstaat een vacature voor 
algemeen bestuurslid met als taken coördinatie van de nieuwsbrief en de website. 

4. Financiën 2021 en begroting 2022: 
De financiën worden toegelicht door Bert Kostermans. Positief resultaat over 2021:  
€ 4.500-. Het resultaat wordt als volgt verdeeld: het projectenfonds wordt aangevuld 
met €1500, de overige baten worden overgeheveld naar de reserve. De 
kascontrolecommissie (bestaande uit Monica Bronkhorst en Peter Pennock) is 
akkoord met de jaarrekening. Monica treedt nu terug. Laetitia Baas is bereid haar op 
te volgen. 
Naar aanleiding van een vraag kunnen leden ook financiële steun vragen voor 
projecten. Het bestuur beslist over de toekenning. 
Begroting 2022: toename van de inkomsten door aanwas van nieuwe leden. De 
begroting werd goedgekeurd. 

5. Natuurbeschermingsnieuws: 
Chris Brunner verwacht binnenkort meer duidelijkheid van de Omgevingsdienst over 
de toelaatbaarheid van de staand wantvisserij bij de pier van IJmuiden. Voor de 
overige activiteiten verwijst hij naar het jaarverslag en de regelmatige mededelingen 
in de Fitis.  
De commissie kan versterking gebruiken met iemand uit Velsen en Bloemendaal. 

6. Fitis (Lida Zaremba): De laatste twee keer heeft de levering van de Fitis vertraging 
opgelopen door papierschaarste. Hierdoor zal bovendien vanaf nu de prijs verhoogd 
worden, in plaats van de gebruikelijke jaarlijkse prijsafspraak zal deze nu per editie 
bepaald worden. Redactieleden: Han Buckx, Antje Ehrenburg, Abé Holshuijzen en 
Marcel Slaterus.   

7. Activiteitencommissie (Martijn Korthorst): het programma voor de komende periode 
is te vinden in de Fitis en op de website. De commissie bestaat verder uit Hans 
Limper, Michel Top en Corrie Berende. De commissie zoekt nog een vrijwilliger om de 
lezingen in de winter te organiseren. 



8. De stand van de VWG kan een vrijwilliger gebruiken voor o.a. de voorjaarsmarkt van 
9 en 10 april in de Kweektuin. 

9. Bert Kostermans vertelt dat het archief van de VWG en VWG-leden nu is 
ondergebracht in het Noord-Hollands Archief. In de zomer is dit archief toegangelijk. 
De VWG zoekt een vrijwilliger die regelmatig contact houdt met het Noord-Hollands 
Archief om het archief actief en toegangelijk te houden. Er wordt een pleidooi 
gehouden om het archief te digitaliseren. 
De trektellijsten van Parnassia zijn nu ook toegangelijk. 

10. Zaterdag 2 april a.s. wordt een simultaan telling georganiseerd van de aanwezige 
grutto’s en kluten in verschillende deelgebieden van Recreatiegebied Spaarnwoude, 
zodat een beter beeld wordt verkregen van de aantallen van deze soorten. 

11. Rondvraag en sluiting om 20:20 uur 
 

Hierna volgde de Ledenavond met de volgende sprekers: 

• Andries Kamstra, coordinator van het agrarische collectief: bescherming en tellen van 
weidevogels in de Hekslootpolder en Spaarndam.  Verder zoekt hij tellers die zich willen 
focussen op de akkerranden in de Haarlemmermeer.  

• Johan Stuart: beheer van het Landje van Gruijters.  
• Christophe Reijman: activiteitencommissie, wat speelt er allemaal en welke ambities zijn 

er. 
• Johan Stuart: jeugdvogelwerkgroep 

 


