
Notulen Jaarvergadering 16 maart 2021
Wieringermeer, Wieringen en Medemblik e.o.

Datum Dinsdag 16 maart 2021 - 20:00 uur
Locatie Digitaal via Microsoft Teams
Voorzitter Bob Woets 
Aanwezig Bob Woets, Jeroen van Assema, Klaas van den Berg, Guus Bergmans, Henk van Doorn, Ada Engel, Teije

van Seijen, Kors Jan Snoeij, Wim Tijsen, Monique Verbeek, Annemieke Vredegoor, Saskia Denneman
Afmeldingen Luut Dooper, Peter Meijer

1. Opening
Opening door Bob Woets om 20:00 uur.

2. Accorderen van de agenda
Geen toevoegingen.

3. Notulen Jaarvergadering 2020
De notulen worden akkoord bevonden.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
Jeroen: We hebben 4 nieuwe verrekijkers aangeschaft met een korting van 4 halen is 3 betalen die we hebben
gekregen van Vogelbescherming Nederland
Klaas: Er wordt nog iemand gezocht als coördinator voor het coördineren van een bijdrage aan een
Broedvogelatlas van ons werkgebied voor SVN
Bob: Er is aangeboden om het jubileum nummer van Duin & Dijk over de Smient.
Ada wil dit nummer ontvangen en er wordt besloten om een aantal nummers op te vragen.

5. Jaarverslag vereniging
Geen toevoegingen, Bob leest niet het hele verslag op maar noemt wel op dat we blij zijn met de groei van
onze vereniging en dat we de ANBI status hebben verkregen. Wim: geeft meer uitleg hierover.

6. Jaarverslag Penningmeester
Jeroen: kort het verslag doorgenomen en uitleg gegeven over bijdrage bedrag van ANV
Wim: wellicht een idee om een expert uit te nodigen om een lezing te geven over insecten
Klaas: vult hier bij aan om ook mensen van de gemeente hierbij uit te nodigen

7. Verslag Kascontrolecommissie
Annemieke: Jeroen is langs geweest en geen rare dingen ontdekt

8. Benoemen kascontrolecommissie 2021
Bob: vraagt of Klaas en Annemieke dit nogmaals 1 jaar willen doen en daar stemmen ze mee in.
Wim: geeft aan dat het verstandig is om een ‘vers’ iemand toe te voegen in verband met roulatie.
Bob: vraagt of iemand hierin iets kan betekenen maar er is geen animo voor en daarom blijven Klaas en
Annemieke dit nogmaals.

9. Begroting 2021
De begroting is opgesteld aan het einde van 2019. Wegens het meermaals uitstellen van de jaarvergadering
voor 2020 is drie kwart van het jaar al voorbij. Zaal en koffie kosten zullen door covid-19 lager uitvallen.
Hetzelfde geldt voor de verwachte inkomsten voor excursies en activiteiten.
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Er komt een vraag over de post van ANV. Hiervan wordt aangegeven dat deze post nog open staat en ideeën
om dit geld te besteden welkom zijn.

10. Verkiezing nieuwe bestuursleden
Er hebben zich 3 mensen zich aangemeld voor een bestuursfunctie. Bob stelt voor om een korte introductie te
doen van de mensen die zich hebben aangemeld. In de volgorde Wim Tijsen, Ada Engel en Linda Kragtwijk
stellen zich voor.
Na de voorstelronde kan iedereen stemmen:
Wim Tijsen: 11 voor en 1 blanco van de 12 aanwezigen
Ada Engels: 12 mensen voor van de 12 aanwezigen
Linda Kragtwijk: 12 mensen voor van de 12 aanwezigen

11. Rondvraag
Saskia: Vraagt zich af hoe Natuurvereniging Wierhaven tegen de geplande Zonne-atollen aankijkt na deelname
aan een eerdere digitale meeting. Bob legt uit dat we een zienswijze hebben ingestuurd en deze eventueel
toegestuurd kan worden. Daarna een korte inleg met wat hierin is vermeld.

Teije: Zandwinning in IJsselmeer hoe zit het daar mee?
Bob vraagt of iemand hierover iets weet: Niemand weet hier iets over in detail.
Teije: En hoe met de windmolens? En de zeearend die door de helft is geslagen.
Bob: Zeearend was in Duitsland volgens Bob en verder niet zoveel bekend.
En hij verteld dat hij 2 parkieten heeft zien vliegen.
Teije: Een verzoek om een samenwerking tussen Wierhaven met KNNV.
Bob: Gesprekken lopen en hier wordt aan gewerkt
Waarom zijn sommige mensen niet aanwezig?
Bob: Niet iedereen heeft afgemeld dus geen idee.
Klaas: Suggestie een lezing over marterachtigen.

12. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:17 uur.


