
 

Notulen Jaarvergadering 19 maart 2019 
Wieringermeer, Wieringen en Medemblik e.o. 

 
 Aanwezig  Jeroen van Assema, Henk van Doorn, Bas de Jong, Leen Kuiper, Joop Neuvel, Theo Neuvel, Teije van  

Seijen, Luc Smit, Johan van der Vegt, Annemieke Vredegoor (Notulen), Bert Winters, Bob Woets  
(Voorzitter) 

Afmeldingen  Klaas van den Berg, Luut Dooper, Ada Engel, Peter Meijer, Kors-Jan Snoeij, Wim Tijsen, Laurens van der  

Vaart, Monique Verbeek, Otto de Vries 

 

1. Opening 

Door de voorzitter. Melding dat de biodiversiteit avond van de gemeente Hollands Kroon vanavond gelijktijdig 

valt. Alle stukken zijn gevonden door alle aanwezigen. 

 
2. Accorderen van de agenda 

Geen toevoegingen. Agenda akkoord bevonden. 

 
3. Notulen Jaarvergadering 20 maart 2018 

Geen opmerkingen over de notulen. De notulen zijn goedgekeurd. 

 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 

Biodiversiteit avond van de gemeente Hollands Kroon, laat medegedeeld aan Wierhaven. Er zijn wel leden 

aanwezig die de vereniging kunnen inlichten. Mededeling vanuit Annemieke is dat ze zwanger is en per 20 juni 

met verlof gaat voor 4 maanden. Maart 2020 zal zij aftreden uit het bestuur. Voor de verlofperiode wordt er 

vervanging gevraagd, tevens voor de vacature vanaf maart 2020. 

 

5. Jaarverslag vereniging 

Zie jaarverslag 2018.  

Aantekening dat de NUT vogelcursus dit jaar wel doorgaat. 

Opmerkingen over het jaarverslag: geen opmerkingen. 

Compliment van Bert dat het goed initiatief is om het jaarverslag nieuw leven in te blazen, zodat we terug 

kunnen vinden wat er gebeurd is in een jaar. 

 
6. Jaarverslag Penningmeester 

Bestemming van het geld van de Akkervogelmonitoring wordt nog gezocht. 

Leen maakt melding dat Microsoft ook initiatieven ondersteund. Reactie vanuit bestuur is dat dit kan als we  
ANBI zijn geworden. Dat is een voorwaarden van Microsoft. Dit proces loopt. 

 
7. Jaarrekening 2018 

Geen vragen en/of opmerkingen 

 
8. Begroting 2019 

Bas: Zwaluwtil leuk idee, maar waarom Zwaluwtil? 

Jeroen: geeft aan dat het idee van Laurens kwam. We hebben uitgezocht wat de kosten zijn. Dat was dusdanig 
hoog dat er geen zwaluwtil kon worden aangeschaft van het geld. 
Bert geeft aan misschien een Ooievaarsnest i.p.v. Zwaluwtil. 
Geen verdere opmerkingen. 

 
9. Kascontrole 

Kas is op 18 maart 2019 gecontroleerd door Ada Engel en Wim Tijsen. 

De kas is goedgekeurd, hiervoor is een handtekening gezet. 
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10. Kascommissie benoeming 

Wim en Ada hebben zich aangemeld voor de kascommissie 2019. 

Teije meldt zich aan als reserve. 

 
11. Veldwerkzaamheden 

Joop praat ons bij over de werkzaamheden van afgelopen jaar 

• Fietssluis, helaas snel vernietigd na bouw 
• Zwaluwwand kweek verwijderd tot 70 cm diep 
• Maaien van de zwaluwwand 
• Vullen van de nestgangen van de zwaluwwand, oproep geweest in de Meerkoet, nieuwsbrief en Facebook 

resulteert in dat er maar 1 lid kwam. Wordt als erg teleurstellend bestempeld 
• Uitkijkscherm Normerven gerepareerd 
• Vier vangpijpen in Eendenkooi vernieuwd, nog één te gaan, gebeurd in 2019 
• Gesnoeid langs het pad Uitkijktoren, open plekken gemaakt. Bert vraagt of dit snoeien invloed heeft gehad 

op de vlinders. Johan kan dit niet bevestigen. 
• 30 nieuwe nestkasten gemaakt, na diefstal van zes houtbeton kasten. Samen met Klaas de nieuwe kasten 

opgehangen. 
• Snoeien van de Voorboezem bij ringplek Bert 
• Snoeien van de Brem 
• Voor de verkoop zijn er nog vleermuiskasten, voederplanken en pimpelmeeskasten. 

 
Teije vraagt of de politie niet iets kan doen ’s avonds door extra te controleren. 
Annemieke geeft aan dat de politie ’s avonds zeker wel rondrijdt en controleert tot op bepaalde hoogte. 
Bob geeft nog aan dat er sinds kort een meldingenlijst is voor Staatsbosbeheer, deze wordt digitaal met SBB 
gedeeld per maand. SBB reageert hierop, zaken als mountainbikes op wandelpaden worden genoteerd, andere 
zaken wordt als er iets aan gedaan kan worden geregeld. 
Bob geeft nog aan dat als mensen mee willen doen met de meldingen dan dat ze dit aan kunnen geven bij de 
secretaris. 

 
Theo geeft aan dat de zwaluwplanken coördinatie niet goed loopt. Dit heeft betrekking tot het huis wat 
Germen heeft aangemerkt. 
Bob geeft aan dat we het telefoonnummer van Germen met Joop en Theo delen. Zij nemen contact op met 
hem om eerst eens bij de persoon te kijken en te overleggen. 

 
12. SVN 

Laurens heeft aangegeven dat hij niet meer naar de SVN vergaderingen te gaan. Hiermee komt er ‘vacature’ 

vrij voor om daar plaats te nemen. Momenteel gaat Klaas nog heen. Johan en Jeroen melden zich aan. 

 
13. Beleid 2019 

Statuten 
• Statuten zijn in de jaarvergadering van 2018 besproken dat deze mogelijk zouden worden herzien, uit 

die vergadering kwam ook een huishoudelijk reglement ter sprake. 
• Peter en Kors Jan hebben zich toen aangemeld om de stukken door te nemen. 
• Hun melding was: HHR updaten, statuten konden worden herzien, en dan dusdanig dat ze ‘tijdloos’ 

worden. 
• Bestuur heeft besloten om de statuten te gaan veranderen, hiervoor is een bezoek geweest bij de 

notaris. Tevens wordt er dan in de statuten de mogelijkheid opgenomen om een ANBI status aan te 
vragen. 
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• De wijzigingen worden vooraf met de leden gedeeld, minimaal 5 dagen voor de vergadering. De 

vergadering zal medio juni 2019 plaatsvinden. Wat betreft de statuten geldt dat 2/3 van de aanwezige 
leden voor moet stemmen, voor het HHR geldt dat de helft van de aanwezige leden voor moeten 
stemmen. 

• De ANBI moet zo in de statuten staan dat als de vereniging wordt opgeheven dat het vermogen van de 
vereniging aan een soortgelijke vereniging met ANBI status wordt gedoneerd. 

 
Portokosten: 

• We willen de Meerkoet op papier behouden, maar willen de leden die buiten ons werkgebied wonen 
een toeslag gaan laten betalen á €4 om een papieren versie te ontvangen. Mochten de leden buiten 
het werkgebied hier niet voor willen betalen, dan kunnen zij kiezen voor de digitale variant van de 
Meerkoet. 
Een postzegel kost €0.83, er zijn 2 postzegels per Meerkoet nodig. Er worden 2 Meerkoeten per jaar 
verstuurd (€0.83x2x2 = €3.32). 
Dit is een voorstel, in juni zal hier definitief over worden besloten. Dit zal dan ingaan per januari 2020. 
Joop geeft aan dan het voor die leden misschien beter een rond bedrag kan zijn á €20 ipv €19. 

 
14. Verkiezing bestuursleden 

Bob en Klaas zitten al vanaf 2013, waarbij Klaas per vandaag geen bestuurslid meer is. 

Bob zou in 2020 moeten aftreden, hij heeft daarmee 2x 3 jaar gezeten. 
Jeroen en Annemieke zijn in 2017 begonnen, officieel moeten zijn zich in 2020 opnieuw herkiesbaar stellen. 
Waarbij Annemieke al aangeeft dat zij per 2020 stopt. 
Geen aanmeldingen 

 
15. Rondvraag 

• Bas vraagt of er meer/minder waarnemingen zijn ingevoerd de afgelopen jaar. En of er een mogelijkheid is 
om een keer wat aandacht over het nut/waarden van het invoeren van de waarnemingen op 
waarnerming.nl 

o Bob geeft aan dat we wel een keer in de Meerkoet een stuk er over kunnen zetten en facebook, 
nieuwsbrief. 

• Joop: Depot van uitlenen van spullen van LNH zit in Tussendam. Als we de bosmaaier willen lenen van LNH 
moeten we naar Tussendam, dat betekent 4x op en neer rijden. 

o Luc: reageert dat het LNH soms ook met busjes van LNH gereden worden waarbij er op diverse 
plekken in Noord-Holland machines wordt weggezet.  

o Bob: geeft aan neem even contact met het bestuur op over de kilometers naar Tussendam. 

• Joop: Kweekprobleem daarvoor zou hij graag een middel willen inzetten. 
o Annemieke: LNH kan hier ook in adviseren, en dat we hen ook vooral moeten informeren. 
o Bob: geeft aan dat we vooral voorzichtig moeten zijn als vereniging met wat we doen. We willen 

natuurlijk geen slechte publiciteit als natuurvereniging. 

• Teije: Grondbroeders succes in 2018 
o Bob geeft aan dat er op Wieringen gebieden heel succesvol en minder succesvol zijn geweest. 

• Teije: Hebben onze vrijwilligers een verklaring van goed gedrag nodig? 
o Bob geeft aan dat dit niet perse nodig is. En dat dit vooral is als je met kinderen werkt. In dat geval 

is deze verklaring aanwezig. 

• Teije: Is er al eens overwogen om eens te kijken naar de ASN bank? 
o Het bestuur geeft aan nog geen serieuze overweging te hebben gemaakt om over te stappen 

• Teije: Is het mogelijk interessant een informatiepaneel bij het kantoor van Levvel te plaatsen? 
o Annemieke geeft aan dat dit puur en alleen kantoorpanden zijn. 
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16. Afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 


