Notulen Algemene Ledenvergadering 2021, gehouden op 29 oktober
in De Marel

Aanwezig: leden: Bert de Boer, Jenny Cremer, Jacques Deppe, Jacquelien Dros, Pieter
Duin,Klaas de Jong, Cees Maas, Cor Smit, Bernard Spaans en Mart Zijm. Bestuursleden:
Adriaan & Lieuwe Dijksen, Rina Rood, Henry Soyer en Marcel Wijnalda.
Afbericht van: Marije Binsbergen, Sytske Dijksen, Hans Jansen, Martin de Jong, Laurens van
Kooten, Rita en Peter de Man, Marianne Verhagen.
Om 20:00 opent de waarnemend voorzitter Adriaan Dijksen de vergadering.
1. Korte terugblik op de jaarstukken van 2019, toen vanwege de corona geen ALV is
gehouden maar de stukken alleen zijn gepubliceerd met het verzoek daar op te reageren. Er
zijn toen geen reacties binnengekomen, waarna ze nu alsnog definitief worden vastgesteld.
2. Jaarverslag 2020. Hoewel de volgende activiteiten strikt genomen geen VWG activiteiten
zijn, kan nog worden toegevoegd dat Cor Smit de bijeenkomsten van de Werkgemeenschap
komberging Marsdiep - Eierlandse Gat bijwoont, dat Klaas de Jong en Lieuwe Dijksen een
maandelijks vogelprogramma maken op Radio Texel.
3. Jaarrekening 2020 en kascontrole rapport door Martin de Jong en Sytske Dijksen die beide
niet aanwezig zijn. Het rapport wordt voorgelezen. Naar aanleiding van het financieel
jaarroverzicht en het rapport, wordt uitvoerig gediscussieerd over hoe de gegevens m.b.t. de
steeds terugkerende achterstand bij het binnenhalen van de jaarlijkse contributie moet worden
opgenomen in de cijfers en hoe het probleem op te lossen. Bert de Boer zegt dat bij het IVN
leden alleen per automatische incasso kunnen betalen. Dit zou de VWG ook kunnen invoeren.
Uitgave van De Skor is een grote post. Deze zou geminimaliseerd kunnen worden door het
blad alleen digitaal te verspreiden. Enkele aanwezigen voelen daar wel voor. Het bestuur zegt
toe daar een enquête over te houden. Uiteindelijk volgt decharge van de penningmeester.
Bob Loos en Cor Smit stellen zich beschikbaar om de kascontrole over 2021 te doen.
4. Met verwijzing naar de gunstige jaarcijfers, stelt het bestuur voor de jaarlijkse contributie
niet te verhogen, welk voorstel wordt aangenomen.
5. Bestuurswisseling. Marcel Wijnalda is aftredend. Hij stelt zich niet herkiesbaar, waardoor
er weer een vacature ontstaat. Hij wil wel actief blijven voor de VWG. Marcel heeft zich 8
jaar ingezet voor het organiseren van lezingen en excursies en p.r.-zaken. Met een bloemetje
wordt hij uitgezwaaid. Tussentijds zijn Marije Binsbergen en Henry Soyer als (adspirant)leden
al toegetreden tot het bestuur. De vergadering gaat daar mee akkoord,
Cor Smit merkt op dat een bestuur bestaand uit 3 personen eigenlijk voldoende is, omdat de
verschillende activiteiten van de VWG, zoals de ringgroep Korverskooi en de
onderhoudsgroep, met regelmatige terugkoppeling naar het bestuur, goed functioneren. Bert
de Boer vertelt dat binnen IVN-Texel er een aantal werkgroepen zijn, met ieder zijn ‘trekker’,
die ieder jaar met het bestuur een werkgroepoverleg hebben.

Tot verrassing van de betrokkenen stellen enkele bestuursleden de vergadering voor, Adriaan
en Lieuwe Dijksen te benoemen als ereleden. Dat wordt aangenomen en door de Dijksens in
grote dank aanvaard.
6. Statutenwijzing. In het kader van de sinds 1 juli 2021 van kracht zijnde ‘Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen’ is een statutenwijziging noodzakelijk. Binnen 5 jaar moet deze zijn
doorgevoerd. De wet is vooral gericht op het veiligstellen van verenigingsbelangen en de
bestuursaansprakelijkheid daarbij. Zo moet er o.a. een regeling in de statuten worden
opgenomen voor het opheffen van de vereniging, en het maximum bedrag dat door de
penningmeester mag worden uitgegeven zonder toestemming van het bestuur. Een voorstel
voor de wijziging wordt in de ALV van 2022 gepresenteerd.
7. Vogels op Texel, het jaaroverzicht 2021. Hoewel er nog geen eindredacteur is gevonden, is
de vergadering unaniem van mening dat het 25ste (!) jaaroverzicht er zeker weer moet komen.
8. Presentatie over het werk van de onderhoudsgroep door Henry, die het voortouw bij de
groep heeft genomen. De groep heeft nu 8 leden. Groot succes was het opnieuw vullen van de
gaten in de Oeverzwaluwwand in Minkewaal. Van de 68 gaten werden er 59 bezet. En voor 2e
broedsels nog eens meer dan 30. Ook heeft de groep 100 pvc-ringen in de ursusgaas heining
langs de dijk tussen Utopia en De Cocksdorp aangebracht, om doorgang mogelijk te maken
aan Eiders die in de polder broeden en met hun kuikens naar het wad willen. Aan de
verschillende vogelkijkposten, paal 28 (de Tuintjes), Waterral (Horsmeertjes) en Wilster
(Dijkmanshuizen) is het nodige onderhoudswerk gedaan, dat komend jaar wordt voorgezet.
Vooral bij de Wilster is groot onderhoud noodzakelijk. Natuurmonumenten heeft toegezegd
het riet voor die hut periodiek te maaien zodat het uitzicht gewaarborgd blijft. Het opruimen
van maaisel bij de Tuintjes waar SBB ons voor vroeg liep niet zoals het hoort. Zo’n verzoek
één dag vantevoren indienen is natuurlijk niet werkbaar. Hopelijk gaat dat beter in komende
jaren.
Aan het verhaal van Henry, voegt Marc Plomp toe dat de realisatie van de trektelpost
Westerslag even pas op de plaats maakt. Het project is in de fase van de vergunningaanvraag.
9. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Bert de Boer vertelt dat nu corone beheersbaar is, IVN Texel en de VWG het plan van een
gezamenlijke vogelcursus weer gaan oppakken. Ook worden in 2022 twee lezingen (op 16 en
23 juli) georganiseerd over (nacht)vlinders.
Henry meldt dat er een IVN-project in voorbereiding is m.b.t. Texels autochtone bomen en
struiken. Expert Bert Maes zal worden uitgenodigd hierbij te adviseren en daar een lezing
over te houden.
10. Sluiting.
De secretaris
(Lieuwe Dijksen)

