Vogelwerkgroep Texel
Stengweg 14
1795 LG De Cocksdorp

Notulen jaarvergadering VWG Texel gehouden op 5 april 2013 in StayOkay in
Den Burg om 20.00 uur
Aanwezig: Gerrit Visch, Jenny Cremer, Arien Slagt, Kees Roselaar, Henk Brugge, Hans Witte,
Mart Zijm, Nico Dijkshoorn, Job Stierman, Lieuwe Dijksen, Andri Binsbergen, Cees Maas, Bert de
Boer, Pieter Duin, Giel Witte, Cor Smit, Leo van der Vaart, Jaap van der Meer, Bob Loos, Harry
Vlek, Arie Kikkert, Dick Witte, Gerhard Christenhuis, Leonora van der Kreeke en het voltallige
bestuur met Bernard Spaans, Rina Rood, Adriaan Dijksen, Klaas de Jong, Jos van den Berg, Marcel
Wijnalda en Vincent Stork.
Afgemeld: Edzard van Abs, Frank Sidler, Martin de Jong, Marc Plomp, Erik van der Spek, Sytske
Dijksen, Aad van Gils, Dini Binsbergen, Jarne Kompier.
1. Opening om 20:05 uur.
2. Ingekomen stukken en mededelingen: de secretaris heeft geen stukken met betrekking tot deze
vergadering ontvangen anders dan de afmeldingen die hij voorleest.
3. Notulen van de jaarvergadering van 26 maart 2010:
 Weidevogelcursus was met 15 deelnemers. Het aantal van 30 sloeg op het totaal aantal
vrijwilligers.
 Verder zijn de notulen goedgekeurd.
4. Financieel Overzicht en Verslag Kascommissie: Aad van Gils en Edzard van Abs hebben
controle uitgevoerd, maar zijn vanavond niet aanwezig. Bernard leest de verklaring voor en stelt
voor de penningmeester décharge te verlenen. Opgemerkt wordt dat de opmerkingen van de
vorige kascommissie goed door de penningmeester zijn meegenomen.
Bob: kan het cijfer van de nog te ontvangen contributie niet plaatsen, omdat het een raar cijfer
achter de komma is. Conclusie is dat inmiddels nog een kwart een contributie-achterstand heeft.
Dat is slordig. De verwachting is dat er nog veel binnen zal komen. Pieter vraagt over
achterstallige contributie. Klopt het dat van die achterstallige contributie uit 2011 maar 58,50
euro is binnengekomen? Rina denkt van niet, maar zoekt het uit en het wordt bij de notulen te
voegen (er volgt hierover nog een bijgewerkte versie eind augustus). Het is een ondankbare taak
voor de penningmeester om dit alsnog te innen. Is er door het bestuur nagedacht of dit
gestroomlijnder kan? Automatische incasso is wel bekeken, maar leek vrij duur. Inmiddels is dit
nagezocht en valt het met de kosten erg mee. Het bestuur zal zich op het invoeren van
automatische incasso beraden. Rina kiest er vooralsnog voor het op deze manier te doen en we
adviseren nieuwe leden wel de betaling te automatiseren. Leonora vraagt of gevraagd wordt aan
de leden om de contributie voor het komende jaar over te maken. Moet er aan de betaling geen
termijn gesteld worden? Wim spreekt uit dat het IVN inmiddels over is naar automatische
incasso en dat bevalt goed, want 100% is binnen. Bob stelt voor de leden die de contributie voor
de tweede Skor niet betaald hebben geen Skor te geven. Kan het OJV wel zo weinig hebben
opgebracht? In 2011 was het 2000 euro meer. Is de verkoop dan zo ver teruggelopen? Kan dan
het OJV dan nog wel uit? Dat lage bedrag moeten we nazoeken. Overige debiteuren zijn
allemaal binnen. We zullen alle opmerkingen meenemen in de volgende BV en daar de
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vereniging over inlichten. Er wordt door Bob gesteld dat décharge niet zonder meer kan, maar
de vergadering is in grote meerderheid voor het verlenen van décharge onder voorbehoud van
het verstrekken van gegevens ter beantwoording van vragen (zie kader hieronder).
Bob en Pieter stellen zich beschikbaar voor de nieuwe kascommissie.
Na beraad en overleg tussen bestuur en Edzard van Abs, zijn we tot onderstaande conclusie
gekomen met betrekking tot de verkoop OJV 2011:
- De voorraad OJV’s op 31 december 2012 was 128 stuks in plaats van 148 stuks. Deze
boekjes hebben een verkoopwaarde van €928,-.
- In 2012 is er voor €894,50 aan OJV verkocht (zie V&W 2012). Oude OJV’s € 49,25 en
OJV’s 2011 €845,25.
- In 2013 heeft Edzard facturen voor OJV ‘s 2011 verstuurd voor een totaal bedrag van
€1.354,75. Deze facturen zijn inmiddels betaald.
- De totale verkoop OJV’s van 2011 bedraagt €2.200,- (1.354,75 + 845,25) waarmee we de
productiekosten weer terugverdiend hebben.
5. Contributie: bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen.
Harry vraagt of er geen prijs is voor de jeugdleden. Giel vraagt of we het OJV niet bij het
lidmaatschap in moeten doen voor bijvoorbeeld 20 euro. Andri vraagt of er geen vogelcursus
moet komen voor de jeugd, maar de aantallen zijn laag en Bert meldt dat het wellicht beter is
dat samen te doen met bijvoorbeeld de Struners en de Skarrelaars van het IVN.
6. Bestuursverkiezing: er zijn geen aftredende bestuursleden. Volgend jaar staan er drie mensen op
het aftreedschema, inclusief de voorzitter en de secretaris. Die zouden niet gelijktijdig af moeten
treden. Daar zal het bestuur op letten.
7. Overzicht van de activiteiten in 2012, weergegeven in het ter vergadering uitgedeelde
jaarverslag:
 Bestuursactiviteiten: Bernard geeft een heel overzicht met een powerpoint. Giel vraagt hoe
het met die enquête is afgelopen.
 Enquête heeft een 6% respons gegeven, wat enigszins teleurstellend is. Er zijn dus wel wat
extra aanmeldingen gekomen, maar het loopt niet storm. Zo kunnen we zien wie we kunnen
benaderen en waarvoor. Het bestuur ervaart het als moeizaam om mensen te mobiliseren
voor het organiseren van activiteiten en dat het vaak op de schouders van bestuursleden of
een aantal al heel actieve leden. Bob stelt voor om 10 leden te benaderen met de vraag
waarom ze gereageerd hebben. Veel leden doen al veel en die leden (Hans) reageren niet.
 Texelse Courant bood de mogelijkheid een jubileumpagina te maken en dat hebben we met
een aantal ereleden gedaan.
 Inventarisaties: het is elk jaar lastig om alle gebieden geteld te krijgen, maar het lukt nog
wel. Adriaan wil daarnaast ook alle nesten en territoria van roofvogels doorgegeven krijgen.
Het gaat dan vooral om gebieden buiten de natuurgebieden. Arien vraagt of
roofvogelhorsten ook doorgegeven kunnen worden aan de gemeente, zodat er rekening mee
gehouden kan worden. Verder is het lastig om alles volledig bekend te maken, omdat er ook
vervolging van roofvogels plaatsvindt.
 De Skor: moet de Skor niet full colour, vraagt Cees. In een enquête kwam die wens niet erg
naar voren en het is erg duur. Skors van een jaar eerder zouden we die niet als full colour op
de site kunnen zetten vraag Pieter. Nu zijn de pdf’s niet in kleur, maar dat zou misschien
wel kunnen. Klaas stuurt Pieter een exemplaar zodat Pieter dat kan bekijken.
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Excursies, cursussen en lezingen: er zijn 24 evenementen geweest met in totaal 500
deelnemers. Bob geeft complimenten aan Klaas voor de digitale berichtgeving over de
activiteiten. Er is een vogelzangcursus dit voorjaar gaande en dat is een succes.
Nestkastonderzoek: Rina en Peter hebben hun traject gelopen. Jaap van der Meer heeft
zich aangemeld als nieuwe coördinator.
Vogelbeschermingsactiviteiten: Giel heeft een goede ploeg mensen voor de
weidevogelbescherming, maar daar kunnen ook nog altijd mensen bij.
Soort van het Jaar 2012: kwam in de laatste jaren erg weinig respons, dus we sluiten ons nog
wel aan bij de soort van het jaar van Sovon. Dat was vorig jaar de soortgroep klauwieren en
dit jaar is het de Patrijs. Daar kunnen we niet zoveel aan doen, maar er komt wel een artikel
over het historisch voorkomen van deze geïntroduceerde soort op Texel. Andri vindt dat
jammer. Giel memoreert dat het oorspronkelijke idee was om soorten van de Texelse Rode
Lijst te nemen. Suggesties en bemensing zijn welkom.
Wadvogeltellingen: Cor Smit coordineert deze tellingen. 35 verschillende tellers, waarvan er
2 zijn weggevallen. Het kost moeite om de telploeg compleet te krijgen.
Ganzen- en zwanentelling: Martin de Jong regelt deze tellingen, waarbij 6-8 tellers het hele
eiland tellen. Martin heeft te kennen gegeven ermee te willen stoppen, dus we zijn op zoek
naar een vervanger.
Ornithologisch Jaarverslag: is goed ontvangen. De vraag is of het een saaie opsomming is.
Het geheel is toch heel levendig. Ook is het uniek dat het zo vroeg in het jaar al verschijnt.
Job vraagt waarom de volgorde is zoals hij is en of er geen index kan komen.
Huttenclub: heeft zich actief bezig gehouden met het onderhoud van hutten, kijkposten en
ook de oeverzwaluwwand en de Tuintjes. Ook mag er komend najaar een kijkscherm
worden geplaatst bij de Horsmeertjes.
Kerkuilenwerkgroep: er hangen 65 kasten waaronder 2 boomkasten. Er waren 10
broedparen en er zijn veel jongen uitgevlogen. Huisspitsmuis blijkt de meest algemene prooi
te zijn, zo bleek uit gegevens uit braakballen.
Ringersgroep: er wordt tijdens CES gestandaardiseerd gevangen. Er is veel belangstelling,
maar er zijn vrij weinig mensen met een ringvergunning die zelfstandig kunnen werken.
VWG digitaal: Bernard geeft een overzicht van wat er op de digitale snelweg gebeurt binnen
de VWG. Daarbij moet nog dat ook de vangsten van de Korverskooi op trektellen.nl staan.
Bernard laat nog een aantal zaken uit waarneming.nl zien waaruit wij weer mooie kaartjes
kunnen maken.
SOVON-raad: Hans Witte vertegenwoordigt de VWG hier.
Stand: VWG stond op de Vogelkijkdag op de Robbenjager.

Wat verder ter tafel komt / rondvraag
 Cees vraagt of bekend is hoeveel Kauwtjes er zijn op Texel (en in Den Burg). Die vraag
krijgt hij regelmatig. Er zullen nog wel noordelijke exemplaren bij zitten, maar het zullen
goeddeels lokale vogels zijn. Stelletjes die overdag op schoorstenen zitten, zouden die ook
op die grote slaapplaatsen zitten of slapen die daar? Een groot deel van de populatie zal niet
broeden.
 Andri vraagt wat het nut is van steeds meer leden en hij krijgt daarop een goed antwoord.
 Gerrit vraagt wat het overleg met de politieke partijen heeft opgeleverd. Nog weinig
concreets en we hopen vooral dat politieke partijen ons zullen benaderen en zullen horen
over zaken die de natuur en vogels aangaan. Adriaan meldt daar nog bij dat leden zich
kunnen melden bij het politiek beraad van de gemeente. Een oproep aan leden om zich daar
te melden op persoonlijke titel. Het bestuur zal zich melden als afvaardiging van de VWG.
Het is vooral ons standpunt dat we de kennis willen vergroten van raadsleden.
Bernard Spaans sluit de vergadering om 22:00 uur.
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