Vogelwerkgroep Texel

Notulen Algemene Vergadering
d.d. 28 maart 2018

Aanwezig:

Jos van den Berg, Siebold van Breukelen, Han Brezet, Marian Hendriks, Hans Jansen, Klaas de
Jong, Arie Kikkert, Leonora van de Kreeke, Bob Loos, Marc Plomp, Cor Smit, Niek Vermeulen
Gerrit Visch, Hans de Winter, Hans Witte, Mart Zijm.

Namens het bestuur:

Adriaan Dijksen, Lieuwe Dijksen, Rina Rood, Marcel Wijnalda en Elsemiek Heins

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn twee afzeggingen binnen gekomen, van Giel Witte
en Vincent. Giel Witte kon vanavond niet aanwezig zijn. Hij is ernstig ziek en stelt zich dan ook
niet verkiesbaar voor een volgende bestuursperiode.

De VWG bestond afgelopen jaar 35 jaar. Dit is vooral in de SKOR aan de orde gekomen. Een
aantal artikelen zijn hierover opgenomen. Verder was dit jaar een regulier jaar zoals andere
jaren. Zo waren er activiteiten op het gebied van tellingen, inventarisaties en ringen. Een aantal
vogels, zoals de strandbroeders, de oeverzwaluwen en de weidevogels hadden ook in 2017 veel
bescherming nodig. De VWG was vertegenwoordigd in Het Nationaal Park, de Stichting
Vogeleiland en het Eierlands Gat.
Veel tijd is in 2017 weer besteed aan het beleven van plezier van vogels. Er zijn excursies
gehouden, lezingen gegeven en kijkhutten neergezet en onderhouden.
Maar de voorzitter vindt wel, dat er meer naar kwantiteit en minder naar kwaliteit gekeken
wordt. Zo zit er bijv. gif in de bodem, gif in eieren. Ook zijn er zware metalen in vogeleieren
gevonden. De eitjes van de visdieven staan wat dit betreft aan de top. Hoe zou dit zijn met de
weidevogels? Het gaat niet om dodelijke getallen, maar het hoort er niet in.
Verder: agrarische wereld: 1.5 % productie en 50% van het gebruik van de grond. Dit is niet
bepaald efficient te noemen. Maar volgens Buma moet Nederland de wereld van voedsel
voorzien. Bijv. aan Etopie: groei van 8% per jaar.
Binnen het bestuur was het hele jaar een vacature, wat de druk op de bestuursleden verhoogde.
Maar buiten het bestuur hebben veel leden een bijdrage geleverd, zoals Edzard, Resi, Cor, die
hard aan de SKOR hebben gewerkt. Een grote pluim hiervoor! Aan het OJV hebben weer veel
mensen hard gewerkt, zoals Bernard en Jos en veel andere schrijvers. Marian Hendriks heeft ook
afgelopen jaar weer de website verzorgd. En Mart was weer de nestor voor de Korverskooi. De
Huttenclub van Giel heeft weer alle hutten onderhouden. Er waren weer Nestkastcontroleurs.
Dit alles bij elkaar betrof het ca. 50 mensen.
Daarnaast hebben leden de VWG in andere groepen vertegenwoordigd, zoals Marc, Han, Hans en
Bob als excursieleiders. Dit alles gaf weer inspiratie om door te gaan.

Als laatste opmerking geeft de voorzitter aan na de bestuursverkiezing Adriaan nog wat wil
verduidelijken over het persbericht, dat de VWG de afgelopen week naar de pers heeft gezonden.
2. Notulen vorige ALV-vergadering
Blz 1: switchers moet zijn twichters.
Marc Pompt moet zijn: Marc Plomp

Inhoudelijk: Han Brezet had op zich genomen om studenten te werven. Volgende week geeft hij
college voor studenten in Utrecht. Deze komen in mei naar Texel en we kunnen dan problemen
voorleggen op Texel. Han staat open voor suggesties.

3. Jaarverslag en Jaarrekening 2016
Elsemiek geeft een toelichting op het JV en zegt dat dit tot stand is gekomen met bijdragen van
veel leden.
Rina: toelichting op de jaarrekening. Zij heeft de afgelopen maanden weer veel actie gedaan om
contributie te innen. Maar er vallen daardoor wel wat mensen af. Er zijn vorig jaar 13 leden bij
gekomen maar meer leden afgevallen.
Er is veel bespaard door niet het meer versturen van de SKOR aan leden op het vasteland.
Jos doet verslag namens de Kascommissie Vogelwerkgroep Texel Op 3 maart 2018 hebben de
leden van de kascommissie, Jos van den Berg en Bob Loos, de financiële administratie van de
Vogelwerkgroep Texel, gevoerd door de penningmeester Rina Rood, bekeken en gecontroleerd.
De financiële administratie en verslaglegging van de Vogelwerkgroep werden met de
penningmeester besproken, vragen werden adequaat beantwoord, de onderliggende stukken
werden steekproefsgewijs gecontroleerd en, na enkele kleine correcties, in orde bevonden.
Het is plezierig te constateren dat in 2017 de inkomsten ruim hoger lagen dan de uitgaven,
waardoor het vermogen van de vereniging substantieel is toegenomen. Het baart de
Kascommissie grote zorgen te constateren dat haar herhaalde aanbevelingen inzake contributie
inning en ledenadministratie nog steeds niet zijn overgenomen. De kascommissie stelt
desalniettemin voor de penningmeester te dechargeren voor het boekjaar 2017 en haar te
complimenteren voor de manier waarop zij de financiële administratie heeft gevoerd. Den Burg
/De Cocksdorp, 23 maart 2018 verslag van kascommissie.
De Kascommissie is ontslagen en wordt weer herkozen.
Jos vraagt wat het bestuur nu doet met de aanbeveling rond de contributie. Rina antwoordt dat
machtigingen goed werken in dit verband. Maar beter is het om een apart briefje/factuur naar
de leden te versturen.
Rina bedankt met paaseieren de Kascommissie.

Contributie
Apart agendapunt, maar dit jaar is er geen voorstel om de contributie te verhogen.

Bestuur
De voorzitter vraagt aandacht voor de vacatures in het bestuur die zijn ontstaan. Namens het
hele bestuur doet hij een appel op de leden om deel te nemen.
Han vraagt of er wel eens met de bestuursklas van de Teso is gesproken? Misschien is het voor
hen een mooie ervaring om aan het bestuur deel te nemen.
Adriaan zegt dat hij al vanaf de oprichting van de VWG aan het bestuur deelneemt maar dat hij
graag zou stoppen. Alleen voelt hij zich verantwoordelijk voor de VWG.
Marian geeft aan dat zij in ht bestuur van een gymvereniging zit. Die heeft hetzelfde probleem.
Maar het bestuur hoeft niet alles zelf te doen. Bij haar zijn er werkgroepen opgericht die het
werk over nemen.
Deze suggestie neemt het bestuur in haar volgende vergadering mee.
Cor Smit suggereert om ook anderen te benaderen om mee te denken, bijv. Resi.

Extra agendapunt: Persbericht rond de weidevogels en predatoren
Adriaan vertelt de voorgeschiedenis. Het NP heeft drie avonden georganiseerd om twee
problemen aan te pakken: de bescherming van de weidevogels en de ganzen.
Adriaan was wel aanwezig bij de drie weidevogels-avonden. Dit waren moeizame avonden.
Daarna zijn er twee werkgroepen opgericht: Siebold heeft een werkgroep voorgezeten. De
Texelse gemeenteraad heeft hierbij € 10.000,- ter beschikking gesteld. Voor dit bedrag moest
een bestemming worden gevonden.

De gemeente was ook nog bezig met get herzien van nota’s. De Notitie Natuur en Landschap
moest vernieuwd worden. Wat ons is ontgaan, is dat er een hoorzitting is gehouden. Hierbij is
opgemerkt dat bestrijding van predatoren niet ver genoeg ging en nav deze inspraak zijn er
bijzondere amendementen ingediend, bijv. de gans als predator. Dit heeft geleid tot 2
amendementen: het intrekken van een passage uit het CBS-rapport. Daarnaast het aanwijzen
van diverse vogels als prdeatoren, zoals de meeuw, de gans..
Daar zijn wij op ingesprongen. Onze verbazing richtte zich op de gemeenteraad van Texel en
enigszins op B&W. Dat hebben we in de krant gezet.
Daarnaast heeft Marc Plomp een reactie gestuurd. Deze was wat feller en meer richting de
agrariers.
Verbazend was de reactie van Langeveld in de TC, maar ook de reacties van de agrariers tijdens
de drie avonden. Het is spijtig dat er nu zo’n polemiek is ontstaan.
Elsemiek meldt nog dat 46 leden zeer positief hebben gereageerd. Op het persbericht.

Adriaan: moeten we een berichtje sturen dat we absoluut niet de boeren de schuld geven.
Na een discussie wordt besloten om dit inderdaad te doen. De toonzetting is dan wel van belang.
Siebold: Don Boot heeft de notitie gemaakt. Ook Rudy Terlouw heeft dingen hierop gegeven.
Daar zijn stukjes uit gehaald.
Hoe staat het met de Ganzenclub? Siebold geeft aan dat deze wel verder gaat.

Rondvraag
Hans: slechtvalken worden beschoten op de kpn-mast. Vwg gaat aangifte doen.
Pauze

Jos van den Berg houdt een verhaal over de vogels op Texel in 2017.

Klaas: De VWG bestond 35 jaar, maar met 30 jaar is een bbq gegeven. Moeten we niet iets
feestelijks doen?
Het bestuur bespreekt dit.

Bob Loos; De hut bij Dijksmanhuizen heeft onderhoud nodig.
Adriaan: de kijkhut bij Westerkolk wordt vervangen. Dit hout wordt gereserveerd voor
Dijksmanshuizen.
Gemeente heeft wa-verzekering voor alle activiteiten.
De voorzitter sluit de vergadering

