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Notulen Algemene Leden Vergadering
VWG Texel (13 maart 2015, Stay Okay Den Burg)
Aanwezig
Leden:

Edzard van Abs, Marjan Hendriks, Siebold van Breukelen, Jos van den Berg, Gerhard
Christenhuis, Hans Jansen, Jenny Cremer, Bernard Spaans, C. Suur, Arie Kikkert, Leo Van der
Vaart, Jaap Dijkshoorn, Mart Zijm, Dirk Witte, Tim Drane, Bärbel Drane, Bob Loos, Pieter Duin,
Leonora van de Kreeke, Klaas Kikkert, Mies de Wilde en Elsemiek Heins
Namens het bestuur:
Adriaan Dijksen, Lieuwe Dijksen, Klaas de Jong, Rina Rood, Marcel Wijnalda en Giel Witte

Afwezig (met kennisgeving):

Marc Plomp, José van der Linde, Resi Kompier, Annemieke van Atteveldt, Nienke Venema, Sytske
Dijksen en Vincent Stork

1. Opening

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom bij deze Algemene Ledenvergadering. Hij
introduceert Elsemiek Heins, die de afgelopen maanden de secretaris, Vincent Stork, heeft
waargenomen. Vincent is al langere tijd ziek en heeft zijn functie als secretaris inmiddels
neergelegd.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken en geen mededelingen.

3. Notulen van de ALV d.d. 28 maart 2014

Er is geen commentaar op de notulen. Deze worden goedgekeurd. Vanuit de zaal komt de vraag
om de notulen van deze ALV sneller op de site te plaatsen. Het bestuur antwoordt dat de notulen
van de vorige ALV uit 2014 wel op de site stonden, maar vanwege technische redenen niet
zichtbaar waren. Dit is inmiddels gecorrigeerd. De secretaris zegt ook toe deze notulen zo snel
mogelijk op de site te plaatsen. Dit is uiteindelijk gebeurd op dinsdag 21 april 2015.

4. Financiële jaarrekening

Jos v.d. Berg vraagt waarom de post PR is toegenomen. De penningmeester antwoordt dat de
reden hiervoor in de toelichting op de financiële jaarrekening staat vermeld: in 2014 is door het
bedrijf 53 graden Noord in 2014 de website aangepast. De eenmalige kosten bedroegen
€2.261,80. De overige kosten bij deze post zijn €55,45 voor een stand. Verder is in 2013 besloten
dat alle leden gratis het OJV krijgen. Daardoor is de opbrengst van het OJV lager. Onder diversen
is uitgegeven: €250,- voor de Vogelatlas, €490,60 voor de rechtszaak Klimbos, €175,- voor de
uitreiking van de Gouden Lepelaar, €96,20 voor extra kopieën van de SKOR: in totaal €1.011,80.
Voor wat betreft de contributie is op 8 maart 2015 op betaalde debiteuren € 1.391,- afgeboekt.
Verder wordt vanuit de zaal geconstateerd dat de productiekosten van de SKOR en het OJV,
omgeslagen over het totaal aantal leden, een bedrag van €17,- oplevert. Het contributietarief van
€16,- dekt dit bedrag niet. Is het huidige tarief wel voldoende?

De voorzitter antwoordt dat het OJV alleen gratis aan de leden verstrekt wordt als dit financieel
mogelijk is. Er is bovendien een extra dekking uit de advertenties van €1.350,-.
Verder worden de jaarverslagen ook verkocht. Maar de voorzitter zegt toe dit punt in 2015
kritisch in de gaten te houden.
Jos v.d. Berg wijst ook op de nog te ontvangen contributie over 2014. Een derde van de leden
heeft nog niet betaald. De penningmeester geeft aan dat zij veel acties op dit gebied doet en sinds
het verschijnen van het overzicht al €1.400,- van de €1.968,- heeft binnengehaald. Ook heeft het
bestuur inmiddels besloten dat een lid schriftelijk moet afzeggen. Er wordt vaak als reden
opgegeven dat iemand geen lid meer is omdat opgezegd is. Als een lid vanaf 2013 niet meer
heeft betaald zal hij/zij geen SKOR of OJV meer ontvangen en worden geschrapt.
Desgevraagd antwoordt de penningmeester dat het incassocontract afgerond is.
De voorzitter van de Kascommissie, Bob Loos, leest de verklaring over de jaarrekening voor. De
Kascommissie adviseert de penningmeester te dechargeren voor het boekjaar 2014 en haar te
complimenteren voor de inzichtelijke wijze waarop zij de financiële administratie voert. Wel
heeft de Kascommissie twee aanbevelingen:
1. De Kascommissie concludeert dat de balanspost ‘Nog te ontvangen contributie 2013/2014’
nog steeds veel te hoog is. Op balansdatum heeft ruim 40% van de leden de contributie over
2014 nog niet betaald. Dit maakt het begroten van de contributie inkomsten voor het
lopende jaar een hachelijke zaak.
2. Het aantal leden dat een incassomachtiging heeft afgegeven is bemoedigend, maar de
Kascommissie adviseert het bestuur nogmaals de tijdige contributie-inning en eliminatie van
de betalingsachterstanden als een prioriteit voor het gehele bestuur te beschouwen.
De Kascommissie adviseert een toeslag op de contributie te berekenen voor diegene die niet
per incasso willen betalen. De bankkosten bij een losse overboeking zijn voor de vereniging
significant hoger dan bij incasso en daarnaast is de administratieve afhandeling van een
incasso voor de penningmeester minder tijdrovend.
Het bestuur gaat met deze twee aanbevelingen akkoord en verleent de penningmeester
decharge. De jaarrekening wordt goedgekeurd.

5. Kiezen van bestuursleden

Kascommissie: Pieter Duin neemt afscheid. Bob Loos blijft lid van de kascommissie. Jos v.d. Berg
treedt toe.
Bestuur: er worden vier nieuwe leden gekozen: drie leden worden herkozen: Marcel Wijnalda,
Adriaan Dijksen en Rina Rood. Elsemiek Heins treedt als secretaris toe tot het bestuur.
Bob Loos vraagt of er een nieuw aftreedschema kan worden opgesteld. Met het huidige schema
treden teveel leden op hetzelfde tijdstip af. Dit wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering
aan de orde gesteld.

6. Presentatie werkgroepen

De voorzitter geeft een presentatie waarin de activiteiten van 2013 en de werkzaamheden van de
werkgroepen worden weergegeven (zie bijgevoegde presentatie).
Naast deze presentatie zijn nog een aantal inhoudelijke onderwerpen te melden: de
dijkverzwaring voor het dijkvak Prins Hendrikpolder, de inrichting van polder Waal en Burg, de
plannen voor inrichting van een buitendijks gebied ter hoogte van Oosterend en het Klimbos.
Hierover wordt binnenkort een uitspraak van de Raad van State verwacht.
De penningmeester voegt nog het verslag van de Nestkastenwerkgroep toe. Het aantal kasten was
in 2014 21. De periode van controles betrof 30 maart t/m 26 juni. Het aantal controles was 9.
Soort mezen: 12 Koolmezen en 9 Pimpelmezen. 21 kasten waren bewoond. Het eerste ei was
rond 4 april bij een Pimpelmees en 10 april bij een Koolmees. Succesvolle nesten: 16 (8
Koolmezen/8 Pimpelmezen). Succesvolle nesten (eieren of dode jongen): 4 (3 Koolmezen en 1

Pimpelmees). In 1 kast waren 9 eitjes maar deze waren niet bebroed. Niet succesvol was 1 kast:
9 eitjes, niet bebroed. Er was geen 2e leg.
Uitgevlogen: 24 mei waren 5 kastjes leeg, op 1 juni 8 kastjes, 15 juni 6 met eitjes en 2 kastjes met
jongen, 26 juni in 6 kastjes waren eitjes overgebleven en in 1 kast een dood jong.
Totaal eitjes Koolmezen:
97 (12 kastjes, 8 ei per kastje)
Totaal eitjes Pimpelmees:
77 ( 9 kastjes, 8,5 ei per kastje)
Totaal uitgevlogen Koolmezen:
82
Totaal uitgevlogen Pimpelmezen:
86
Bernard Spaans vraagt naar aanleiding van het verslag van de nestkastjes of 2014 een goed
broedseizoen is geweest. De penningmeester antwoordt dat dit het geval is geweest. Alleen is
geen 2e leg geconstateerd.

7. Lezing Giel Witte over weidevogels

Na de pauze houdt Giel Witte een presentatie over de telling van weidevogels in 2014. De lezing
is hieronder integraal opgenomen.
8. Rondvraag
Adriaan Dijksen meldt dat de Huttenwerkgroep door het wegvallen van Andri Binsbergen een
tijdje stilgelegen heeft. Inmiddels is het schoonhouden en beheer van de uitkijkposten weer
opgepakt. Alles is schoongemaakt. In april gaat de werkgroep weer actief van start.
SKOR: het bestuur heeft naast positieve geluiden ook een aantal kritische geluiden over de SKOR
gehoord. Zijn er onder de aanwezigen suggesties over de inhoud? Moeten er andere
onderwerpen worden behandeld?
Vanuit de zaal wordt geantwoord dat de huidige mix juist goed is: diepgang, maar ook gewoon
feiten. Ook wordt de suggestie gedaan om voor het Ornithologisch Jaarverslag een ISBN-nummer
aan te vragen. Dan kunnen ook andere boekhandels het OJV verkopen. De aanvraag hiervoor kost
€15,-. Het bestuur zal dit verzoek bespreken.
Arie Kikkert meldt, dat de ratten zich steeds meer verspreiden over het eiland. Wettelijk mag
geen gif meer worden gebruikt. De gemeente heeft als taak bij overlast ratten te bestrijden. Ze
doet dat door een gasmengsel in de holen tot ontploffing te brengen. Ze doet dit echter alleen
aan de randen van erven en agrarische percelen en niet in de akkers of weilanden. Daar neemt
het aantal ratten dus toe wat schadelijk is voor de broedvogels. Ligt hier geen taak voor de
werkgroep? De voorzitter zegt toe dit onderwerp te zullen bespreken.
Klaas de Jong doet namens het bestuur een oproep om zitting te nemen in de subwerkgroepen.
Zo hebben de PR-werkgroep en de Website-werkgroep dringend versterking nodig. Vrijwilligers
kunnen zich in de pauze melden.
Bernard Spaans informeert naar de plannen van Marc Plomp om de digitale avifauna op te
zetten. Heeft het bestuur hiervan kennis genomen?
Adriaan Dijksen antwoordt dat deze plannen bekend zijn. Het bestuur heeft hierover gesproken
en zal met een delegatie met Marc gaan praten. Het bestuur wil graag een nauwere
samenwerking met het Vogelinformatiecentrum met de bedoeling om dergelijke plannen meer te
stroomlijnen en op elkaar af te stemmen.
Giel Witte meldt dat de Oeverzwaluwwand bij Nieuweschild dit jaar goed heeft gewerkt. Er zijn
meer nesten dan ooit bewoond geweest. Wel zijn er ook Kauwen gezien die langs de nesten
vliegen en dan jonkies meetrekken.

9. Sluiting

De voorzitter sluit om 22.15 de vergadering.

Lezing Giel Witte over weidevogelbescherming
Weidevogelbescherming 2014 op Texel
In maart hebben we weer een startavond gehad in de Wielewaal te De Waal. Daar hebben we 29 personen
ieder weer een stuk op Texel toegewezen om nesten op te sporen. In totaal werd op ruim 200ha gezocht.
Het voorjaar begon erg koud en de vogels begonnen niet zo vroeg als in de voorgaande jaren.
In de 2e helft van maart werden al wel kievitsnesten gevonden, maar de meeste toch in april.
Dit gaf op bouwland weer problemen met de voorjaarsbewerkingen. Ook de goed markeerde en verlegde
legsels gingen verloren door predatie.
Kieviten lijken zich nog meer dan afgelopen jaren zich terug te trekken in kolonies. Het voordeel is wel dat
ze met de “vliegend hectares” regeling beter beschermd kunnen worden.
Hierbij krijgen de boeren een vergoeding als ze een perceel met veel legsels later gaan bewerken. Zo laat
dat de pullen uit zijn en zich kunnen redden. Flinke delen van Texel zijn nu “leeg” wat betreft de kievit.
Het was wel een redelijk goed scholeksterjaar. Dit kwam ook omdat in de periode dat de nesten
uitkwamen er redelijk wat regen kwam, zodat de grond niet zo hard was. Hierdoor konden de vogels in de
buurt van het nest foerageren en konden zo hun nest beschermen.
Dit was terug te vinden in de groepjes die na de broedperiode langs de waddendijk zaten. Hier werden
tussen de 15 en 20% juvenielen geteld. Dit is veel beter dan de afgelopen jaren. Een flink deel van de
scholeksters die op grasland broeden begonnen pas toen het land al gemaaid was. Ze moesten hier
beschermd worden tegen grazend vee dat daar ingeschaard werd.
Grutto’s trekken zich ook steeds verder terug naar de gebieden rond de natuurterreinen en ten oosten van
Den Hoorn. De kleine populaties die altijd verspreid over het gebroed hebben lijken steeds meer te
verdwijnen. Dit is voor hun de enige manier om zich gezamenlijk te wapenen tegen de predatoren.
In de Butendiek nabij Den Hoorn is ook weer een proef gedaan met het vol water pompen van greppels.
Dit trok best veel vogels aan. Niet alleen grutto’s kwamen hier op af, maar ook de scholeksters, tureluurs
en kieviten waren hier duidelijk meer aanwezig dan op andere vergelijkbare plekken. Erg leuk was de
vondst van maar liefst 21 nesten van eidereenden in het boerenland. Dit is de enige plaats in Nederland
waar dit gebeurt.
Dit jaar stoppen nogal wat mensen om verschillende redenen met de weidevogelbescherming.
Om die reden is er eind februari 2015 een begincursus weidevogelbescherming geweest.
Hier kwamen 15 personen op af waarvan er 10 verder willen als vrijwillige beschermer.
Nu moeten ze in de praktijk nog leren hoe ze het zoeken onder de knie moeten krijgen. Een hoop werk
voor de meer ervaren zoekers.

Resultaten van 2014
Soort
Bontbekplevier
Eidereend
Gele kwikstaart
Graspieper
Grauwe gans
Grutto
Kievit
Kluut
Meerkoet
Scholekster
Slobeend
Tureluur
Veldleeuwerik
Wilde eend

Totaal
% van bekend
resultaat

Totaal

Bekend

Uit

Niet uit

% uit

Pred.

Bew.

Werk.

4
21
6
1
1
121
461
8
1
689
9
93
4
2

1
19
5
0
0
25
201
4
1
273
0
20
2
1

1
16
5
0
0
20
154
4
1
224
0
13
2
1

0
3
0
0
0
5
47
0
0
49
0
7
0
0

100.00
84.21
100.00
0.00
0.00
80.00
76.62
100.00
100.00
82.05
0.00
65.00
100.00
100.00

0
3
0
0
0
3
33
0
0
40
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
14
0
0
8
0
6
0
0

441

111

80

1

13

79.89

20.11

14.49

0.18

2.36

1421

552

79.89

Verspreidingkaart van de scholekster, ook in 2014 weer de talrijkste weidevogel op Texel.

De kievitstand is gelukkig weer wat beter dan het slechte jaar 2013
De kievitstand is gelukkig weer wat beter dan in 2013.

