Vogelwerkgroep Texel
Stengweg 14
1795 LG De Cocksdorp

Notulen jaarvergadering VWG Texel gehouden op 28 maart 2014 in StayOkay
in Den Burg om 20.00 uur
Aanwezig: Hans Witte, Jaap Dijkshoorn, Resi Kompier, Lieuwe Dijksen, Mies de Wilde-Stuurman,
Cees Maas, Mart Zijm, Jenny Cremer, Pieter Duin, Reyn de Graaff, Jan Bruin, Andri Binsbergen,
Gerrit Visch, Bob Loos, Giel Witte, Gerhard Cadée, Leo van der Vaart, Hans Verdaat, Siebold van
Breukelen, Cor Smit, Jos van den Berg, Marc Plomp, Leonora van Kreeke, H. Jansen, Gerhard
Christenhuis, Dick Witte, Barbel en Timothy Drane, Jaap van der Meer en het voltallige bestuur
met Bernard Spaans, Rina Rood, Adriaan Dijksen, Klaas de Jong, Marcel Wijnalda en Vincent
Stork.
Afgemeld: Bert de Boer, Aad van Gils, Pam Lindeboom en Marga van Gelderen.
1. Opening om 20:04 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 5 april 2013:
 In de notulen staat over de voorgaande ALV als jaartal 2010, maar dat moet zijn 2012.
 Verder zijn de notulen goedgekeurd.
4. Financieel Overzicht en Verslag Kascommissie: Pieter Duin en Bob Loos hebben controle
uitgevoerd. Pieter leest de verklaring voor en stelt voor de penningmeester décharge te verlenen.
Oude OJV’s en T-shirts beter afschrijven. Het cadeau geven van het OJV kan als
jubileumgeschenk geboekt worden. Voorraadbeheer OJV’s moet op 31 december klaar zijn. De
contributie zou met automatische incasso moeten. Nu kost het Rina te veel tijd en moeite om
contributie binnen te krijgen. Ook is het te vrijblijvend. Dat kan strakker. Rina meldt dat
inmiddels een deel van de debiteuren alsnog betaald heeft. Rein vraagt of er geen digitale nota
verstuurd kan worden. Pieter antwoordt dat daar software voor nodig is die prijzig. Rein vraagt
of het geen idee is een lidmaatschap voor het leven mogelijk te maken. Rina bedankt Pieter en
Bob. Lieuwe stelt als voorbeeld de roofvogelgroep, maar dan moet er ook twee keer iets
gestuurd worden. Automatische incasso is al in werking gezet, maar wordt niet verplicht. Pieter
en Bob hebben voogesteld om het nog een jaar te blijven. Dat kan statutair. Het is gebruikelijk
dat de leden van de kascommissie twee jaar aanblijven. Meestal gebeurt dat overlappend, maar
dit jaar blijven beide heren aan.
5. Contributie: het bestuur stelt voor de contributie voor leden en gezinsleden te verhogen naar
€16,-. Voor dit bedrag is iedereen met alle inwonende gezinsleden lid van de Vogelwerkgroep.
Dit om de verhoogde porto te kunnen opbrengen en om ook de Skor vanaf dit jaar full-color te
kunnen drukken. Vraag is waarom het nodig is gezien de reserve die de VWG heeft. Er is een
verlies begroot voor 2014 en dat moeten we opvangen. Bovendien krijgen de leden er een OJV
bij. In de gaten houden of het geen leden kost.
Voorstel is unaniem aangenomen.
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6. Bestuursverkiezing: Bernard en Vincent treden volgens schema af. Bernard stelt zich niet
herkiesbaar, Vincent wel. Jos is in januari teruggetreden als bestuurslid. Er zijn dus twee
bestuursposities vacant. Lieuwe Dijksen heeft aangegeven voorzitter te willen worden, maar dan
het liefst als a.i. Giel Witte wil terugkeren als bestuurslid vogelbeschermingszaken. Hij is de
afgelopen jaren veel blijven doen voor de VWG op dit gebied. Er zijn geen tegenkandidaten.
Andri geeft aan dat het fantastisch is dat Giel het weer wil doen en ook dat Lieuwe terugkeert.
Lieuwe meldt dat het een klein kringetje is en blijft en dat dat een risico is en dat hij daardoor er
wel goed over na heeft moeten denken. Bernard en Jos krijgen bedankjes van het bestuur voor
hun werkzaamheden.
7. Overzicht van de activiteiten in 2013, weergegeven in het met de Koekoek rondgemailde
jaarverslag. Bernard geeft een overzicht van de activiteiten in een powerpoint:
 Bestuursactiviteiten: Bernard geeft en opsomming van aantal vergaderingen, mails en welke
onderwerpen vooral hebben gespeeld in 2013.
 OJV: mooie dikke, levendige uitgaven die we de leden cadeau hebben gedaan in het kader
van ons jubileum. Dit jaar willen we ook OJV2013 gratis aan de leden ter beschikking
stellen.
 Inventarisaties: probleem is dat onze groep tellers beperkt is. Hans geeft aan dat dat een
landelijk probleem is. We hebben een cursus gegeven en dat heeft niet echt nieuwe tellers
opgeleverd. Ook mensen mee laten lopen is een optie die we proberen te gebruiken en het is
lastig dat goed te organiseren.
 De Skor: inmiddels een oplage van 420 exemplaren. De redactie is gewijzigd en bestaat nu
uit 4 leden. Gerrit vraagt hoe het zit met de advertenties. Hij vraagt zich af of er een open
oproep is geweest die de mogelijkheid aangeeft. Zo’n oproep is er niet in de Skor geweest,
maar dat kunnen we wel doen. Er is nu een wachtlijst. Het levert de redactie overigens al
veel werk op en we zijn blij met de adverteerders.
 Excursies, cursussen en lezingen: er zijn opgeteld 500 mensen met de VWG op excursie
geweest. We hebben nu 399 leden (we hadden een 400ste lid die we een taart hebben
gebracht). 80% van de leden zit in de mailinglijst en die hebben 17 Koekoek-mails
ontvangen.
 Nestkastonderzoek: er is fanatiek gemonitord op nestkasten door o.a. door Rina en Peter
Rood en coördinator Jaap van der Meer. Het resultaat was net geweldig, maar dat kwam
mede doordat sommige kasten kapot waren en ze niet allemaal schoongemaakt konden
worden.
 Vogelbeschermingsactiviteiten: 30 vrijwilligers hebben 2000 hectare weidevogelnesten
opgespoord. Kievit is afgenomen met 30%. Grutto en Tureluur bleven gelijk. Scholekster is
toegenomen met 100 nesten wat op zich mooi is, maar ook vreemd omdat de aanwas de
afgelopen jaren laag was. Ze moeten dus van elders gekomen zijn.
 Soort van het Jaar 2013: was landelijk de Patrijs en doordat deze niet-inheemse soort
inmiddels van het eiland verdwenen is, waren we snel klaar.
 Wadvogeltellingen: er zijn 5 tellingen georganiseerd door Cor en uitgevoerd door 35 tellers.
Een oproep in de Skor heeft geen reacties opgeleverd om het vergrijzende bestand tellers
aan te vullen. Optie zou zijn om geschikte mensen telefonisch te benaderen. Graag namen
doorgeven aan Cor.
 Ganzen- en zwanentelling: is iets ingewikkelder. Martin de Jong is er mee opgehouden en
Vincent deed de julitelling. Bernard neemt nu het coördinatorschap. Er zijn nu 6-8 tellers per
keer nodig, maar er is een wat grotere groep beschikbaar.
 Huttenclub: de werkgroep bestaat uit 6 personen. Er is een uitkijkpunt gerealiseerd bij het
westelijke Horsmeertje. Er komt dit voorjaar een officiële opening. Er is ook onderhoud
gepleegd en de Oeverzwaluwwand wordt binnenkort onder handen genomen.
 Kerkuilenwerkgroep: er hebben 7 paren gebroed (afnamen van 33%) en er zijn veel jongen
doodgegaan. In Skor 4 (2013) is uitgebreid ingegaan op het reilen en zeilen van deze soort.
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Marc vraagt het contact is. De wens van het bestuur om de banden nauwer aan te halen,
maar de werkgroep ziet dat die nauwere banden ook de contacten met boeren bemoeilijken.
De website van de werkgroep is door een particulier lid gebouwd en die vindt het goed zo.
Je zou kunnen overwegen de Kerkuilenwerkgroep los te koppelen. Dan kun je wel de groep
blijven ondersteunen. Zo zou de beeldvorming zuiverder zijn.
Ringersgroep Korverskooi: 12 keer CES en in het najaar zijn op 96 ringdagen 1.160 vogels
gevangen. In totaal zijn er 35 mensen actief geweest. We hebben wel echt mensen nodig met
een ringvergunning. Er is aanwas, maar dat duurt nog even.
VWG digitaal: Website wordt vernieuwd en na het verhaal van Bernard laat Resi Kompier
zien wat er nu is. Het ziet er erg goed uit, maar er kan nog meer bij, er kunnen zaken worden
aangevuld. We zijn actief op Facebook en Twitter en het aantal volgers ligt nu boven de
300. De vanggegevens van de Korverskooi worden op www. trektellen.nl gezet. Bernard
laat zien dat Tim Schipper (11 jaar) veruit de meeste waarnemingen heeft ingevuld. Pieter
Duin heeft in 2013 de meeste soorten gezien, 230. Uit al die gegevens maken we
stippenkaarten en in 2013 zijn in totaal 94.699 records verzameld.
Er zijn vogelafleveringen geweest van Natuurwijzer op Radio Texel. Eens in de vier weken
verzorgen Lieuwe en Klaas die uitzending en er komen elke keer een uitzending met een
leuk thema, bijvoorbeeld soort uit de Banc d’Arguin of een jeugdexcursie.
SOVON-raad: Hans Witte vertegenwoordigt de VWG in deze raad.
Strandbroeders: Giel heeft weer activiteiten ontplooid om de strandbroeders te beschermen.
Stand: VWG stond op de Vogelkijkdag op de Robbenjager en samen met Marc heeft de
VWG op de landelijke SOVON-stand gestaan.

Wat verder ter tafel komt / rondvraag
 Hans maakt nog een opmerking dat er op zich best veel leden actief zijn, maar uiteindelijk
is de aanwas van actieve leden niet heel groot. Claus de vraag of de VWG een uitspraak
doet over de verwilderde katten. VWG vindt vangen een goede zaak, steunt Staatsbosbeheer
daarin en wil desgevraagd ook tegenstanders te woord staan. Het ligt echter wel iets
complexer. Hans vraagt of bestuur betrokken is bij de inrichting van Waal en Burg.
Natuurmonumenten heeft aangegeven dat de VWG zeer welkom is. Hans zal ons in contact
brengen met de projectleider.
Bernard Spaans sluit de vergadering om 21:49 uur en overhandigt de hamer en het plankje aan
Lieuwe.
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