
 

Notulen Jaarvergadering 20 maart 2018 
Wieringermeer, Wieringen en Medemblik e.o. 

 

 

Aanwezig  Wim Tijsen, Joop Neuvel, Theo Neuvel, Ada Engel, Kors Jan Snoeij, Monique Verbeek, Teije van Seijen, 

Peter Meijer, Luc Smit, Johan van der Vegt, Bob Woets, Klaas van den Berg, Jeroen van Assema, Bert 

Winters, Ad Roest, Cor Vonk, Annemieke Vredegoor 

  

Afmeldingen  Henk van Doorn, Otto de Vries, Harco de Hilster, Nardi Eshuis, Laurens van der Vaart, Peter Graven 

 

1. Opening 

Bob opent de vergadering en informeert of een ieder alle documenten heeft ontvangen. 

Ada en Kors Jan geven aan de documten niet te hebben ontvangen. Er zal worden nagekeken of zij op de 

emaillijst staan, zo niet worden ze toegevoegd. 

 

2. Notulen ledenvergadering 21 maart 2017 

Naar aanleiding van de notulen van de ledenvergadering 2017 heeft Teije vraag over punt 13: of de 

Cultuurschuur in Wieringerwerf staat en waar. De cultuurschuur staat in Wieringerwerf en het adres is 

Loggersplein 1, het voormalige gemeentehuis. 

 

Peter Meijer vraagt of het bestuur alsnog wilt heroverwegen om een ANBI status aan te vragen. Het bestuur 

geeft aan hier over na te gaan denken. 

 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

4. Presentatie jaarrekening 2017 

Het finaniceel jaarverslag is naar alle leden verstuurd via de email. 

Alle contributies van afgelopen jaren zijn geincasseerd of leden zijn uitgeschreven. 

Kascommissie geeft zijn decharge (Bert en Teije). 

 

5. Begroting 2018 

Naar aanleiding van de begroting komen de volgende vragen: 

- Teije: is er al eens over nagedacht om naar een andere bank te gaan? 

- Klaas beantwoord met dat tot op heden het interessant was om bij de Rabobank te blijven, ivm de 

fietssponsertocht. Nu deze is veranderd in de Clubkascampagne kan het in de toekomst zo zijn dat een 

verandering van bank interessanter is. 

- Klaas legt verder uit over de Rabo Clubkascampange. Met de clubkascampange stelt Rabobank Kop van 

Noord-Holland €200.000 ter beschikking. Verenigingen/stichtingen kunnen zich aanmelden, waarbij ze een 

moeten aangeven waarin ze willen investeren. Dit investeren mag van alles wezen, maar dit wordt wel 

gecontroleerd. Alleen leden van de Rabobank Kop van Noord-Holland kunnen stemmen. Waarbij ze 5 

stemmen krijgen waarbij ze maximaal 2 stemmen per goed doel mogen inzetten. Hoe meer stemmen een 

vereniging/stichting krijgt hoe meer geld ze krijgen. Voor dit jaar geldt dat 10 stemmen €100 oplevert. 

Vanuit het bestuur de oproep dat mensen die rekeningen hebben bij de Rabobank ook lid worden.  

- Peter stelt voor om met de Clubkascampange aan te haken op het jaar van de Huiszwaluw. 

- Monique vraagt waar de inkomsten van de ANV van komen, Bob legt uit dat dit we dit hebben gehad nav 

de monitoringen die door leden van Wierhaven zijn gedaan. En dat we met dit geld nog iets goeds gaan 

doen. 
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6. Kascommissie 2018 

Ada en Wim, waarbij Teije op de reservelijst staat. 

 

7. Statuten wijzingen 

De statuten van Wierhaven zijn verouderd en hebben een update nodig. Kors Jan en Peter bieden zich aan om 

te helpen. 

Kors Jan vraagt wel of het bestuur zich bewust is dat er kosten aan verbonden zijn om de statuten te 

veranderen. Het bestuur is hiervan bewust. 

Tevens meldt Kors Jan dat het misschien makkelijker is om ook een huishoudelijk regelment te nemen, waarna 

je kan verwijzen in je statuten. Deze is makkelijker te veranderen zonder dat de notaris hier steeds tussen zit. 

Volgens Peter is er een huishoudelijk regelment, deze is alleen onbekend en ontbrekend bij het bestuur. 

Conclusie is dat voor beide een update mogelijk is en dit verder geïnventariseerd wordt door Kors Jan en 

Peter. 

 

8. Vacatures bestuur 

Vanaf nu draagt Klaas het penningmeesterschap over aan Jeroen. 

Klaas wordt hiermee bestuurslid. 

Er is nog één vacature voor in het bestuur, helaas biedt niemand zich aan. 

 

9. Veldwerkzaamheden 

Door de afwezigheid van Laurens neemt Joop dit stukje opzich. 

- Oeverzwaluwwand is opgeknapt, de kweek is verwijderd door afgraven en nieuw plastic in te graven welke 

is aangesloten op de betonwand. De gaten zijn gevuld, het riet is gemaaid. Kortom de wand is klaar voor 

het voorjaar. 

- De Voorboezem is op aangepakt op aanvraag van Bert. De Voorboezem is namelijk aan het verbossen. Het 

vanggebied is nu onder handen genomen. Mogelijk dat er in 2019 in samenwerking met SBB ook achter 

het vanggebied nog gesnoeit gaat worden. 

- In het najaar zijn de sluisdeuren op het Wierholt gerealiseerd, de vraag is of alles nog oke is. Johan 

bevestigd dat alles er nog goed uitziet. 

- Opruimactie Normerven is afgelast wegens de vorst. Dit wordt mogelijk door SBB verplaatst met een jaar. 

- In juni gaan er werkzaamheden plaatsvinden in de eendenkooi. 

- Huiszwaluwen wordt niet meer actief gecoördineerd door Robert Schouw, de vraag wordt gestelt of 

Robert er nog iets met de aangeleverde gegevens doet door Peter. Conclusie is dat er aan Robert gevraagd 

gaat worden of Robert de coördinatie nog opzich wilt nemen en anders moet er iets anders verzonnen. Dit 

wordt teruggekoppeld aan de Huiszwaluwtellers, dit zijn: Bert, Luc, Peter en Ada.  

rol van de coördinator is: zorgen voor gebiedsdekkende tellingen meldt Wim. 

- Peter meldt: de ecologische vijver Middenmeer is nu in beheer van LNH na verwaarlozing door de 

gemeente. De vijver wordt gemonitoord door Peter. 

 

10. Opzegging lidmaatschap Milieufederatie Noord-Holland 

Wierhaven maakt geen gebruik van de Milieufederatie, de baten zijn onbekend bij het bestuur. 

Monique geeft aan dat de Milieufederatie je kan helpen met juridisch advies, Landschap Wieringen maakt er 

bijvoorbeeld wel gebruik van. 

Peter geeft aan dat in het verleden er wel enkele keren gebruik is gemaakt van het lidmaatschap. 
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Klaas geeft aan dat er veel activiteiten zijn waarin we als vereniging wel wat mee willen maar we vaak afhaken 

door te kort capiciteit.  

Peter geeft hierop als reactie dat hij wel wilt helpen met zaken waar we als vereninging wel wat mee willen. 

Wim geeft nog aan dat de Milieufederatie gekort is op de subsidies en dat lidmaatschap een manier is om ze 

te steunen. 

Besluit op dit moment is dat we lid blijven. 

 

11. Investeringen 

Graag krijgt het bestuur input vanuit de leden waarin te investeren, en dan graag een zo gedetaileerd mogelijk 

plan (idee, kosten, uitvoering). 

- Teije geeft aan of het een idee is om op de jaarmarkt van Wieringerwerf te staan. 

- Ada geeft aan dat folders disposable zijn, stickers/shirts/tasjes zie je langer terug. 

- Wim meldt dat we eventueel zichtbaarder kunnen zijn bij het observatiepunten dmv billboards. 

- Peter geeft aan dat er een mogelijkheid is om samen met de gemeente een infobord bij de ecologische 

vijver te zetten als Wierhaven meefinancieert. 

- Ad geeft aan bordjes langs natuurpad. 

- Kors Jan geeft aan de huiszwaluwen ondersteuning als investering. 

Hierop aanhakend laat Theo zijn ontwerp voor een nestplank zien. Maken van de planken is geen  

probleem voor hem. Probleem die Theo ziet is hoogte van de nok waar de planken moeten worden  

bevestigd. Hiervoor heeft hij dan een lange ladder, auto met trekhaak en aanhanger nodig. 

- Luc geeft aan dit deze beschikbaar is vanuit de kerkuilen werkgroep en dat hij best wel helpen als ie tijd 

heeft. 

- Bert geeft aan dat we voor dit onderwerp de pers moeten benaderen voor publiciteit. 

- Wim zegt dat bevestiging van de planken prima kan na bouwen van nest. 

- Peter weet een geschikte locatie voor de nestplanken (dolfijnweg 2). 

- Bob besluit dat het bestuur op korte termijn Peter en Theo benaderd voor de realisatie. 

 

12. Projecten 

Leden van het bestuur en/of andere leden zijn aanwezig geweest bij de volgende projecten: 

- Zonneweide Den Oever 

- Herinrichting Wieringerwerf 

- Agriport → conclusie de oeverzwaluwwand komt er niet, dit omdat het vrij duur is en weinig oplevert. 

- Vogelsand 

- Zuiderhaven → Hierbij heeft Otto (niet vanuit Wierhaven) contact gezocht met de gemeente over de 

vaarbewegingen. Het plan is om een gedragscode op te stellen door de afdeling groen/areaal beheer o.a. 

voor de biodiversiteit te waarborgen. 

- Winterakkers → Laurens onderhoud het contact over de invertariseren.  

Ada, Wim, Kors Jan en Monique tellen ook maar doen dit direct via de ANV. De velden die niet door 

vrijwilligers worden geinventariseerd worden door medewerkers van ANV gedaan. Er zijn in dit project 

vele vrijwilligers ook van andere verenigingen. 

- SVN → de statuten zijn veranderd. Grootste verandering is dat het nu een vereniging is en dat alle 

vogelgroepen nu lid zijn. SVN houdt zich bezig met procedures tegen bepaalde zaken zoals: smienten en 

faunabeheersplannen. 
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13. Flyer 

Er wordt kort een voorbeeld laten zien hoe de flyer eruit kan gaan zien. De indrukken zijn nu na de vormgever 

verstuurd. Helaas is het iets vertraagd. Wordt vervolgd. 

 

14. Rondvraag  

Cor Vonk heeft een vraag voor de penningmeester, deze gaan na de vergadering even samen praten. 

 

Theo vraagt wie de planken gaat betalen voor de huiszwaluwen. 

o Peter vindt dat er eerst gepraat moet worden 

o Bob geeft aan dat er financiele middelen zijn en dat er na de vergadering er nog contact over gaat 

zijn. 

 

Ada geeft aan dat in de notulen van vorig jaar een opmerking van Monique staat over professionele lezingen.  

Zij vraagt zich af of dit het bestuur moet regelen of dat iemand anders dat ook mag/kan doen. 

Bij deze biedt zij zich aan om te gaan kijken wat de mogelijkheden zijn voor eventueel in november. 

Wim geeft aan dat hij een lezing over Huiszwaluwen kan doen in mei of juni. Hier gaan we nog contact over 

hebben. 

 

Monique vraagt of het mogelijk is om net zoals met de tuinvogeltelling een vlindertelling cursus te geven. 

 Wim geeft aan dat er een standaard presentatie is van Klaas Kaag. 

 

Teije geeft aan dat het IVN een nieuwe voorzitter geeft. En of de windmolens van het oude vliegveld worden 

vervangen, antwoord hierop is ja. En wat de activiteit op 16 juni is in samenwerking met het KNNV. Het 

bestuur geeft aan dat ze hier nog mee bezig is. Er wordt later meer info bekend gemaakt. 

 

Peter wilt graag melden dat hij blij is met alle activiteiten, dat er vier mensen in het bestuur zitten, een 

appgroep er is en de complimenten voor de website. Graag zou hij nieuwe meerkoeten ontvangen. 

 

Ad wilt ook het bestuur bedanken. 

 

15. Afsluiting 

Bob bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering af. 

 

 


