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Remonstrantse kerk Haarlem 

Aanwezig:  bestuursleden Chris Brunner, Bert Kostermans, Martijn Korthorst, Lida Zaremba (verslag) 
 (afwezig Nico de Bont, Frank Dijkstra, Christophe Reijman), aanwezig 40 leden. 
 

Bestuurszaken 

• André Broekmans is afgetreden als algemeen bestuurslid. Helaas kon hij vanavond niet aanwezig 

zijn voor een officieel afscheid. 

• Een aantal taken van André, het bijhouden van de website en het maken van de nieuwsbrief, is 

overgenomen door Abé Holshuijsen. 

• Bert Kostermans wil na 6 jaar het penningmeesterschap graag overdragen aan een nieuwe 

penningmeester. 

• Wij zijn dus op zoek naar een nieuw algemeen bestuurslid en een nieuwe penningmeester. 

Geïnteresseerden kunnen informatie opvragen of zich melden bij martijnkorthorst@hotmail.com 

of bert.kostermans@gmail.com, of bij een van de andere bestuursleden. 

• Bert Kosterman geeft een toelichting op de uitgaven van 2022 en de begroting van 2023. 

• Het archief van de Vogelwerkgroep is overgedragen aan het Noord-Hollands Archief. Er is nog 

discussie over een aantal archiefstukken of ze in het Noord-Hollands Archief wel op de juiste plek 

liggen, of dat ze toch beter in archieven buiten Noord-Holland bewaard kunnen worden. We zijn 

op zoek naar twee vrijwilligers die al langer lid zijn van onze vereniging, om mee te denken met 

twee archivarissen over de beste oplossing voor deze archiefstukken. Geïnteresseerden kunnen 

informatie opvragen of zich melden bij bert.kostermans@gmail.com 

Visie en meerjarenplan 

De visie en het daaruit voortvloeiende meerjarenplan dateren uit 2017 en zijn toe aan een 

opfrisbeurt. Het bestuur wil dit graag doen met geïnteresseerde leden die mee willen praten over de 

toekomst van onze vereniging. In de wintermaanden zullen daartoe enkele bijeenkomsten worden 

georganiseerd, zodat wij een nieuwe visie en meerjarenplan kunnen presenteren in de ALV van 

voorjaar 2023. Het huidige meerjarenplan is te vinden op Meerjarenplan 2017-2019.docx (vwgzkl.nl) 

Ben je geïnteresseerd om mee te denken, geef je dan op bij martijnkorthorst@hotmail.com 

Uit de commissies 

• Hans Limper (activiteitencommissie): het komt te vaak voor dat mensen zich vroegtijdig 

opgeven voor excursies en zich vervolgens niet of te laat afmelden als zij verhinderd zijn. Dit 

is met name een probleem als het aantal deelnemers gemaximeerd is en er dan geen 

mogelijkheid meer is om andere deelnemers toe te laten. De inschrijfperiode voor excursies 

wordt daarom verkort, in de hoop dat de uitval dan zal afnemen. 

• Ingrid Grosfeld (niet aanwezig) van de PR-commissie heeft zich bereid verklaard om lezingen 

te gaan organiseren. 

• Chris Brunner: de natuurbeschermingscommissie is uitgebreid, waardoor nu elk deel van ons 

werkgebied een vertegenwoordiger heeft die de ontwikkelingen in de gaten houdt. Te 

weten: Chris Brunner – Haarlem; Bernard Dragtsma – Haarlemmermeer; Ton Lansdaal – 

Spaarndam en Spaarnwoude; Jan Kuys – Bloemendaal en Heemstede; Hans Limper – Velsen 

en Velserbroek. 

Na de pauze geeft Frank van Groen van de Vogelwerkgroep Amsterdam een lezing over hun in 

2022 verschenen boek Vogelatlas van Amsterdam. 
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