Vogelwerkgroep Texel
Stengweg 14
1795 LG De Cocksdorp

Notulen jaarvergadering VWG Texel gehouden op 30 maart 2012 in Stay
Okay in Den Burg om 20.00 uur
Aanwezig: Jan Duin, Edzard van Abs, Gerrit Visch, Aad van Gils, Jaap Dijkshoorn,
Giel Witte, Jenny Cremer, Lieuwe Dijksen, Bob Loos, Pieter Duin, Bert Hoeve,
Mart Zijm, Reijnier de Graaff, Siebold van Breukelen, Bert de Boer, Wim Loning,
Leo van der Vaart, Floris Mulder, Arthur Oosterbaan, Cor Smit en het voltallige
bestuur met Bernard Spaans, Rina Rood, Adriaan Dijksen, Klaas de Jong, Jos van
den Berg en Marcel Wijnalda.
Afgemeld: Andri Binsbergen, Harm Jan Kiewiet, Grada den Blanken, Cees Maas,
Marije Binsbergen, Frank Sidler, Maarten Vis, Wim Kreuger, Marga van Gelderen,
Herma Schreurs, Hans Witte en Jan Oosterhof.
1. Opening om 20:00 uur. Bernard heet de vergadering welkom.
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 25 maart 2011:
• De notulen zijn goedgekeurd.
• Giel vraagt n.a.v. de vraag van Hans Witte over het eventueel weer
organiseren van een vogelcursus of het bestuur daar iets mee heeft
gedaan. We zouden wel willen, maar hebben er de menskracht niet voor.
4. Financieel Overzicht en Verslag Kascommissie: is bij de Skor aangeleverd.
(Kascommissie): Jan Duin voert het woord.
De Kascommissie is bij Rina langs geweest. Het is professioneel en met zorg
gedaan. De Kascommissie complimenteert de penningmeester en adviseert de
vergadering de penningmeester decharge te verlenen. Een paar opmerkingen:
• Boekhouding van OJV is ondergebracht bij Penningmeester
• Voorraad OJV’s staat nog niet op de balans (schone taak voor Edzard van
Abs om dat op te zetten).
• Portokosten voor overkantse leden nemen een grote hap uit de
contributie en het zou dan een idee zijn de kosten in rekening te brengen,
maar het bestuur heeft dat wel overwogen. We vinden het zo wel
sympathiek en overkantse leden vragen we wel om een vrijwillige extra
bijdrage.
• Verder Jan overhandigt Jan een lijst met aanbevelingen aan het bestuur.
Aad merkt op de dat nog 900 euro openstaat en vraagt of dat vorig jaar toch
niet vooral overkantse waren. Dat is niet het geval.
Bob vraagt of er gedacht is aan incasso, maar Rina zegt dat veel werk is en dat
ze liever belt of mailt en dat gaat goed.
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Jan merkt op dat er vrij veel niet-betalende leden zijn. De verwarring is dat bij
dit aantal ook bevriende vogelwerkgroepen zitten. Verder zijn het vooral
adverteerders en ereleden.
Het bestuur neemt deze opmerkingen mee in de volgende bestuursvergadering.
Het bestuur stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. Applaus!
Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Edzard van Abs en Aad van Gils.
Jan Duin wordt hartelijk bedankt voor zijn 2 jaar dienst in de kascommissie.
5. Contributie: we stellen voor de contributie niet te verhogen.
6. Bestuursverkiezing: vergadering gaat akkoord met herbenoeming van Klaas
de Jong. Hij zal zich blijven inzetten voor de excursies en lezingen en blijft
ook in de redactie van de Skor. Applaus!!!
7. Overzicht van de activiteiten in 2011, weergegeven in mooie presentatie. Een
worddocument was te downloaden vanaf de website:
•

•

•

•

•

Verslag Bestuursactiviteiten: veel onderwerpen zijn de revue gepasseerd
en Bernard geeft hiervan een aardige bloemlezing. Allereerst is er een
nieuw logo (zie bovenaan deze notulen) en we danken Frits-Jan Maas voor
het mooie ontwerp en Sytske Dijksen voor het verzorgen van de tekst.
Er is 7 keer vergaderd en veelvuldig via de mail gecommuniceerd.
Adriaan licht nog even het probleem van de aeromoteurs
(matrasparachute met buitenboordmotor) toe. Het is tegen de regels,
maar de gemeente schuift het probleem door naar de provincie. We
zoeken uit waar klachten over deze vliegbewegingen heen moeten en
zouden dat op de website kunnen zetten (met contactgegevens van SBB
en NM bijvoorbeeld).
Er is goed overleg geweest met de organisatie van de Ronde van Texel. Er
worden korte lijntjes onderhouden om knelpunten aangaande verstoring
zoveel mogelijk te voorkomen.
In het overlegorgaan van het Nationaal Park lijkt het klimbos er door
gedrukt te worden. Door een verkeerd getrokken grens lijkt het nu
mogelijk te worden dat het klimbos binnen het NP gerealiseerd gaat
worden. Er wordt geadviseerd hierover actief de raadsfracties te
benaderen.
Aad meldt dat de powerboatraces afgelast zijn.
Inventarisaties: Adriaan merkt op dat een aantal gebieden nog vacant is
en dat nieuwe aanwas van inventariseerders te wensen overlaat. Wederom
wordt geopperd dat een cursus nieuwe mensen kan trekken en opleiden.
Arthur geeft aan dat hij graag een cursus wil geven en raadt aan dat er
hiervoor contact gezocht wordt met Ecomare. Adriaan meldt dat ook SBB
wel meer aandacht wil geven aan het inventariseren.
Skor: de distributie van de Skor wordt verzorgd door Aad en Ina van Gils
en inmiddels is dat een goed lopende zaak. Het aanleveren aan de
bezorgers verloopt inmiddels naar wens.
Excursies, cursussen en lezingen: er zijn 20 goed bezochte excursies
geweest en een succesvolle weidevogelcursus met 30 vrijwilligers. Er
wordt gewerkt aan weer eens een wetenchappelijke lezing. In 2011 werd
alleen de Bonte Avond georganiseerd.
Nestkastonderzoek: er werden 3 routes gelopen. Jan Oosterhof stopt met
de coördinatie en Rina neemt dit over.
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•

Vogelbeschermingsactiviteiten: Dwergsterns verlieten al snel hun kolonie
op de Hors. Er was geen aanwijsbare verstoring. Mogelijk werd het
veroorzaakt door voedselgebrek. Laat in het seizoen werd nog gebroed in
Utopia. Op de Hors werd niet gebroed door Strandplevier. Bontbekplevier
had een mager seizoen, alleen Utopia herbergde veel broedparen. Geen
verdere opmerkingen.
Soort van het jaar 2011: de Boerenzwaluw had op Texel een zeer goed
jaar met 25% meer nesten dan in 2005. Het landelijk beeld is minder
positief. Opvallend is de verschuiving van broeders van koeienstallen naar
aardappelschuren en paardenstallen.
In 2012 haken we aan bij de Klauwieren die door SOVON en
Vogelbescherming zijn uitgeroepen tot soortgroep van het jaar. We zullen
alle waarnemingen van klauwieren goed proberen te documenteren en er
een mooi overzichtsverhaal over proberen te schrijven. Ook wordt gedacht
aan een historisch artikel over de broedgevallen van Grauwe Klauwier in
het verleden.
Wadvogeltellingen: er zijn 4 tellingen geweest. De tellers vergrijzen en
nieuwe tellers blijken lastig te vinden. Ook hier zou een cursus misschien
nieuwe tellers kunnen opleveren. Elke telling geeft mensen al de
mogelijkheid een keer met een teller mee te lopen, maar dat gebeurt
weinig. Aad geeft als tip vrijwilligers te werven via de website van Pharos.
Ornithologisch jaarverslag 2010: is naar wens en op tijd verschenen. Het
OJV 2011 ligt bij de drukker en komt eraan. Helaas bleek het niet mogelijk
voor Pasen klaar te zijn.
Korverskooi: er is door 30 mensen geringd en ook weer gecertificeerd. Er
zijn echter nog meer mensen met een ringvergunning nodig om het
ringrooster rond te krijgen. Er wordt gevraagd of het klopt dat SBB het
ringstation van het terrein weg zou willen hebben. Dat vraagt het bestuur
na.
Kerkuilenwerkgroep: er hangen inmiddels bijna 50 kisten en er is door 7
paren gebroed, waarbij 37 jongen groot kwamen. Tijdens de vergadering
bekrachtigt het bestuur de Kerkuilenwerkgroep officieel als werkgroep van
de VWG.
Huttenclub: de uitkijkpost bij de Horsmeertjes komt maar moeizaam tot
stand. Het probleem zit vooral in de wetgeving. Aad van Gils biedt aan
dat hij de vergunningsaanvraag wel kant en klaar wil maken. De hut bij
Dijkmanshuizen is aan vervanging of grootscheepse reparatie toe, want de
bodem is verrot. We gaan subsidie aanvragen bij Raboton en Hans
Zuidema wordt om een offerte gevraagd.
Er zijn plannen om polder Wassenaar in te richten als natuurgebied als de
dijk opgehoogd wordt. De VWG is om advies gevraagd en we hebben onze
ideeën ingebracht.
Martien Birkenhäger gaat Texel verlaten en daarmee ook de Huttenclub.
Wij bedanken hem voor zijn grote inzet voor deze werkgroep. Jan van Dijk
zal hem vervangen.
Met Jaap Groen is gesproken over de aanleg van een oeverzwaluwwand bij
de Robbenjager en de verder inrichting van het westelijke terrein dat hij
nu ook pacht.
Onderzoek begrazingsdruk Rotganzen Zeeburg: dit jaar voorlopig voor het
laatst uitgevoerd. SBB wil het gebied verkopen met voorwaarde van
ganzenopvang. Hierover is nog weinig zeker, maar we hebben zorg of de
opvang wel goed gewaarborgd kan worden.
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Wat verder ter tafel komt / Rondvraag:
Cor: er komt een jubileumpagina over de VWG in de Texelse Courant. Wie gaan
dat project trekken? Bob, Giel en Cor willen graag meedenken en Vincent regelt
een moment voor overleg. Overige leden kunnen ook meeschrijven. Wat vindt
het bestuur van de buitendijkse oplossing voor de dijkverzwaring tussen de
NIOZ-haven en Ceres? Het geeft kansen, maar geeft ook nadelen. We hebben
nog onvoldoende zicht op hoe het er precies uit zou komen te zien, maar het
wordt nog besproken in de stuurgroep waarin de VWG zitting heeft. Het idee
wordt geopperd om een aparte discussieavond te houden en Herman
Ridderinkhof te vragen dit ontwerp toe te lichten. Verder is het wenselijk de
gemeente te vragen naar hun standpunt. Cor heeft grote bedenkingen bij de
natuurwaarde die te winnen is. Er wordt vanuit gegaan dat er kweldervorming op
zal treden, maar is dat wel zo en hoe wenselijk is dat. Vaak wordt natuurwinst
voor dit soort buitendijkse oplossingen veel te optimistisch ingeschat.
Jan: zijn de hutten opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan.
Hans: zal de VWG zich presenteren op de Vogelkijkdag op 6 mei. Ja dat doen we
(zeer waarschijnlijk samen met het IVN in een stand.
Bernard Spaans sluit de vergadering om 21:26 uur.
Na de vergadering houdt Arthur Oosterbaan een spectaculair moeilijke mysterybirdcompetitie die wordt gewonnen door Lieuwe Dijksen en Klaas de Jong.
Arthur, bedankt!!
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