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NAAM VAN DE INSTELLING/RSIN 
Natuurvereniging Wierhaven is een rechtspersoon en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 40637171/RSIN 800801179. Postadres: Schepenlaan 6, 1671 TA te Medemblik. 

BESTUUR 
Het bestuur van Natuurvereniging Wierhaven bestaat op dit moment uit drie leden. Het is wenselijk om een 

bestuur te vormen met 5 leden. 

Voorzitter: Bob Woets 

Secretaris: Annemieke Vredegoor 

Penningmeester: Jeroen van Assema 

BELONINGSBELEID 
De bestuursleden kunnen alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten. 

DOELSTELLINGEN 
De statutair bepaalde doelstellingen van de vereniging zijn: 

❖ Het bestuderen van planten en dieren in het werkgebied van de vereniging, te weten de voormalige 

gemeenten Wieringen, Wieringermeer en de stad Medemblik; 

❖ Een bijdrage leveren aan het op duurzame wijze beheren van de leefomgeving; 

❖ Het op actieve wijze participeren in de leefomgeving; 

❖ Het op actieve wijze verzorgen van de communicatie over de gevonden gegevens naar de 

belanghebbenden in het werkgebied van de vereniging. 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

❖ Het opzetten van werkgroepen die door monitoren van de omgeving kennis verzamelen en deze 

kennis gebruiken om de eigen omgeving te dienen; 

❖ De kadervorming door middel van het geven van cursussen; 

❖ Het geven van voorlichting via een goede public relations en marktstrategie, onder meer door het 

verzorgen van excursies en lezingen 

❖ Het stimuleren van fondsen om voor specifieke activiteiten voldoende financiën te hebben. 

INKOMSTEN 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en donateurs, 

schenkingen, fondsen en andere toevallige baten. Leden (op de ere-leden na) betalen contributie. Daarnaast 

wordt er soms geld gevraagd voor deelname aan excursies (voor niet-leden). 

In de komende beleidsperiode zal het bestuur gaan kijken of er per project, zoals de oeverzwaluwwand, 

gericht een subsidiegever gezocht kan worden. 

BEHEER/BESTEDING VERMOGEN 
Het beheer vindt plaats door de Penningmeester, welke nauwkeurig de gelden bijhoudt en verantwoordt. 

Hierop wordt jaarlijks gecontroleerd door twee Kascontrolecommissieleden. Ook legt de penningmeester 

eenmaal per jaar verantwoordelijkheid af tijdens de algemene ledenvergadering.  



 
Wieringermeer, Wieringen en Medemblik e.o. 

VERENIGINGSBLAD EN NIEUWSBRIEF 
Natuurvereniging Wierhaven heeft een officieel verenigingsblad, genaamd 'de Meerkoet'. Tot 2013 kwam de 

Meerkoet 4x per jaar uit, maar sinds de intrede van het digitale tijdperk is de wens tot een digitale versie 

steeds sterker geworden. Sinds 2014 wordt nog 2x per jaar een papieren 'Meerkoet' uitgebracht voor alle 

leden van Natuurvereniging Wierhaven. Vanaf 2020 wordt het verenigingsblad naar de leden buiten het 

werkgebied alleen nog digitaal toegestuurd of (wanneer kenbaar gemaakt) alsnog op papier tegen een extra 

vergoeding. 

Naast 'de Meerkoet' wordt ook regelmatig een digitale nieuwsbrief verzonden aan alle leden waarvan een e-

mailadres bekend is.  

JAARVERSLAG 
In het jaarverslag wordt voor bovenstaande activiteiten jaarlijks aangegeven welke activiteiten in het 

afgelopen jaar zijn uitgevoerd.  

DOELEN BESTUUR 
Wij hebben ons als bestuur de volgende doelen gesteld: 

- Het enthousiasmeren van de bestaande leden en het werven van nieuwe (jeugd) leden door het 

organiseren van excursies, cursussen en workshops. Werkgroepen moeten hiervoor opgezet worden. 

 

- We willen graag op korte termijn de grens van 100 leden bereiken. 


