Vogelwerkgroep Texel
Notulen Algemene Vergadering
d.d. 31 maart 2017

Aanwezig:

Jos van den Berg, Hans Jansen, Jenny Cremer, Bernard Spaans, Hans Witte, Bob Loos, Arie
Kikkert, Han Brezet, Marc Plomp, Gerrit Visch, Laurens van Kooten, Cor Smit.

Namens het bestuur:

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

1. Opening en mededelingen

De voorzitter heet iedereen welkom. Dit jaar bestaat de Vogelwerkgroep Texel 35 jaar. Als
vereniging bestaan we pas sinds 1996. In 1994 besloten we om een echte vereniging te worden.
Het bestuur van toen is hier allemaal aanwezig! Het huidige bestuur bestaat momenteel uit 6
mensen. Al een jaar is er een vacature, wat wel jammer is.
Vorig jaar hebben we als VWG veel gedaan. De voorzitter heeft de mailtjes geteld die hij in dit
kader geschreven en ontvangen heeft. Dat zijn er zo’n 600! De besluiten van de ALV 2016 zijn
uitgevoerd: de contributie is verhoogd, niet-Texelse leden betalen porto voor SKOR en OJV, de
Skor is gedigitaliseerd. Een bezuiniging is doorgevoerd: per jaar komen nu 4 Skorren, de 5e skor
is het OJV. Net als vorig jaar komt het OJV in 2017 weer op tijd uit. Bernard Spaans en zijn crew
hebben hier hard aan getrokken. Elk jaar is dit weer een enorme prestatie. De website wordt
weer bijgehouden. Edzard en de voorzitter zijn bezig om alle Skorren van de voorgaande jaren te
downloaden. De Eilandvogel-verkiezing heeft plaats gevonden en heeft geleid tot het verkiezen
van de Scholekster. Bij het Vogelinformatiecentrum is een hoekje voor de Scholekster gemaakt.
Jenny heeft daarover een mooi stukje geschreven. Samen met de Lieuw gaan we pullen tellen en
het Gouwe Boltje gaat een extra wandeling organiseren. Er zijn verschillende lezingen gehouden.
Het onderhoud van de kijkhutten is vorig goed verzorgd en doen we samen met de Stichting
Vogeleiland Texel. In het bestuur van deze Stichting zijn we ook vertegenwoordigd. De
vogelzeetel-kijkhut komt hopelijk dit jaar

Het jaar 2016 was voor de switchers een goed jaar, voor onze eigen vogels was het een lastiger
jaar. Dit is overigens wel een afspiegeling van heel Nederland. De situatie rond de vogels in het
algemeen ziet er niet zo goed uit. Er wordt wel het een en ander aan gedaan, zoals bij Walenburg,
Buitenheim. Het is te hopen dat er weer vogels terug komen als broedvogels.
De toekomstis in die zin onzeker. Er liggen allemaal plannen die niet veel positiefs beloven.

Tenslotte bedankt de voorzitter een aantal leden voor hun activiteiten: Bernard Spaans voor het
uitbrengen van het OJV 2016, Onno Werkman voor het coordineren van het rondbrengen van
alle Skorren en het OJV 2016 en Marian Hendriks voor bijhouden Facebook
Er zijn een aantal afmeldingen: Mart Zijm, Bert de Boer, Edzard en Jenny.

2. Notulen vorige ALV-vergadering
Er komen op de notulen de volgende correcties: Dijken moet zijn: Dijker.
Dick Schermer in plaats van Dick Schermen

Naar aanleiding van de inhoud: Marc Plomp doet ook dit jaar een beroep op vrijwilligers voor
het Vogelfestival.

De notulen worden verder vastgesteld.

3. Jaarverslag en Jaarrekening 2016
Rina geeft een toelichting op de Jaarrekening en geeft aan waar de totale ontvangsten en
uitgaven uit bestaan.
De Kascommissie (Jos vd Berg en Bo Loos) is bij elkaar geweest.
Bob leest de verklaring voor. Alle vragen van de Kascommissie zijn door Rina adequaat
beantwoord. Kleine correcties zijn aangebracht. Rina heeft toegezegd deze aan te brengen.

Het Verslag van de Kascommissie Vogelwerkgroep Texel (d.d. 1 maart 2017) wordt hierbij
integraal weergegeven:
“ Op 1 maart 2017 hebben de leden van de kascommissie, Jos van den Berg en Bob Loos, de
financiële administratie van de Vogelwerkgroep Texel ten huize van de penningmeester Rina
Rood bekeken en gecontroleerd. De financiële administratie en verslaglegging van de
Vogelwerkgroep werden met de penningmeester besproken, onze vragen werden adequaat
beantwoord, de onderliggende stukken werden steekproefsgewijs gecontroleerd en, na enkele
kleine correcties, in orde bevonden. De penningmeester heeft toegezegd het financieel overzicht
uit te breiden met een korte schriftelijke toelichting. Aanbevelingen: De kascommissie
concludeert dat de balanspost ‘ Nog te ontvangen contributie 2016 en oud’ ten opzichte van
vorig jaar weer is toegenomen, en nog steeds veel te hoog is; op balansdatum is ruim een kwart
van de contributie begroting over 2016 nog niet betaald! Wij verwachten dat een (substantieel)
deel van dit bedrag als oninbaar zal moeten worden afgeboekt, waardoor het vermogen van de
vereniging (beduidend) kleiner is dan de balans op dit moment aangeeft. Wij adviseren het
bestuur voor de derde maal de eliminering van de betalingsachterstanden als een prioriteit voor
het gehele bestuur te beschouwen. Daarnaast adviseren wij het bestuur de ledenadministratie te
automatiseren, zeker nu de diversiteit in contributies is toegenomen. Hiermee zal ongetwijfeld
ook beter grip op de contributie betalingen verkregen worden. Gezien het verlies in zowel 2015
als 2016 adviseren wij het bestuur de gratis verstrekking van het Ornithologisch Jaarverslag aan
haar leden in heroverweging te nemen. De kascommissie stelt voor de penningmeester te
dechargeren voor het boekjaar 2016 en haar te complimenteren voor de inzichtelijke manier
waarop zij de financiële administratie voert. Den Burg, 29 maart 2017 J v.d. Berg B. Loos.”

Marc Plompt merkt op dat de inkomsten OJV waarschijnlijk niet correct zijn. In 2014 en 2015
stuurde de Vogelwerkgroep een factuur in het kader van de verkoop van het OJV. Dit gebeurde
in 2016 niet. Dus de inkomsten zouden hiermee kunnen worden verhoogd.
Rina kijkt dit na.
Dit jaar worden de OJV’s overigens breder verspreid om zo meer inkomsten te generen.

Voor wat betreft het nog openstaande bedrag rond de contributies eind van het jaar: Rina geeft
aan dat zij drie maanden ziek is geweest. Dit heeft een vertraging opgeleverd, maar inmiddels is
1250,- is al binnen van het openstaande bedrag.

Vanuit de vergadering wordt aan de Kascommissie gevraagd waarom zij het gratis leveren van
het OJV niet aanbevelen.?
Bob antwoordt dat dit een verlies van ruim € 2000,- oplevert. Het eigen vermogen is met
€4.000,- teruggelopen. Als we dit nog een jaar volhouden dan is het vermogen op.
Rina merkt op dat de drukkosten voor de Skor nu minder zijn omdat de Skor digitaal verstuurd
wordt.
Bob merkt op dat het maar een advies is. Overigens is ooit in de ALV-vergadering afgesproken
dat de contributie elk jaar als agendapunt op de ALV-vergadering komt.
Marc vraagt om een goede analyse van het Jaarverslag. Op basis van deze cijfers kan je geen
vergelijking maken. Dat het een verliespost is, is een gegeven. Wat betekent het lidmaatschap
van de VWG en wat kost je dat? Moet je niet andere activiteiten gaan doen om te zorgen dat er

bijvoorbeeld meer jeugdleden komen? Moet het bestuur niet eens nadenken over andere
activiteiten? Ook vraagt hij om het Jaarverslag goed te evalueren.
OJV wel gratis indertijd maar nu wellicht te duur geworden.

De voorzitter merkt op, dat hierover in de volgende bestuursvergadering gesproken zal worden.
De nieuwe Kascommissie zal weer uit Bob Loos en Jos van den Berg bestaan.

Twee bestuursleden (Adriaan en Marcel) treden volgens het schema af en stellen zich weer
verkiesbaar. Zij worden allebei weer gekozen als bestuurslid voor vier jaar.

Rondvraag

Han ervaart wat weerstand om nieuwe dingen op te pakken. Hij oppert het idee om met een
aantal studenten te brainstormen over mogelijke vernieuwingen. De creativiteit die aanwezig is
onder de leden wordt wellicht niet optimaal benut.

Laurens verbaast zich over het stukje in de Texelse Courant over de landbouw. Dit was niet
prettig voor de boeren. Giel Witte heeft hiervan last gehad. Koolhof heeft hierop gereageerd.
Landbouw krijgt nooit van iemand kritiek en als dat gebeurt dan staan ze op hun achterste
benen. Jammer dat Giel de problemen krijgt. Maar dan zou je niets meer over dit onderwerp
mogen zeggen?
Marc merkt op, dat op het vasteland veel meer deskundigheid over de resultaten van de
landbouw aanwezig is. Hier slaan ze zich op de borst maar het is zeer de vraag of dit zo is.
Natuurmonumenten en SBB geven de kritiek niet.
Bernard vindt het belangrijk dat er tegengas komt. Wij als VWG moeten dat doen.

Adriaan merkt op dat de gemeente boeren en ondernemers om een reactie is gaan vragen naar
aanleiding van een plan om het Nationaal Park uit te breiden met de gebieden van
Natuurmonumenten op Texel. Beide organisaties brandden dat idee af, maar met argumenten
die betrekking hebben op Natura 2000. De gemeente heeft die organisaties hierbij geen
duidelijke uitleg gegeven.
Talrijke publicaties en onderzoeken, o.a. van Provincie Noord-Holland op Texel dat ook
gepubliceerd is in ons OJV 2015, tonen aan hoe slecht het met de natuur in de
landbouwgebieden gaat en waar de oorzaken liggen. De problematiek is goed beschreven in een
boekje van emeritaat-professor Frank Berendse.

Adriaan refereert aan een stukje in de Texelse Courant over problemen in het bestuur van het
Nationaal Park. Adriaan zit hier in namens de VWG. De voorzitter van het bestuur is geschorst.
Adriaan heeft zich daarbij aangesloten. Hij was op vakantie en werd gepasseerd. Inmiddels is de
voorzitter ontslagen. Adriaan heeft een aantal gesprekken met het bestuur gehad. De voorzitter
heeft geprobeerd steun te vinden bij provincie, gemeente etc. maar dit is niet gelukt.
Adriaan heeft besloten om toch in het bestuur want daar kan hij meer doen. De Natuur moet
vertegenwoordigd zijn. Doelstellingen in statuten van NP blijven leidinggevend.
Giel deelt mee, dat er over 1.5 week een afzetting bij de Duintjes komt met de bedoeling om de
strandplevieren te laten broeden. Dit stukje moet strandreservaat worden. SBB is eigenaar en
neemt dit op zich.

De voorzitter deelt mee, dat er een gesprek met burgemeester heeft plaats gevonden. Dit ging
wel goed. De burgemeester is geïnformeerd over de stand van zaken rond de vogels op het
eiland en het werk van de VWG. Hij dacht dat alles wel goed ging, ook met de vogels. Het was
vooral een kennismakingsgesprek.

