Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Woensdag 16 maart 2016, aanvang 19.30 uur
Buurthuis de Eendracht, Papaverstraat 9, Alkmaar
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen vergadering d.d. 18 maart 2015 (zie bijlage 1)
Jaarverslag Algemeen (zie bijlage 2)
Financiën (zie bijlage 3)
a. Verslag 2015
b. Verslag kascontrolecommissie
c. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
d. Begroting 2015
Jaarverslag redactie De Kleine Alk 2015 (zie bijlage 4)
Jaarverslag Natuurwetenschappelijke Commissie 2015 (zie bijlage 5)
Jaarverslag IJsvogelwerkgroep 2015 (zie bijlage 6)
Jaarverslag Roofvogelwerkgroep 2015 (zie bijlage 7)
Jaarverslag lezingen 2015 (zie bijlage 8)
Jaarverslag excursies 2015 (zie bijlage 9)
Rondvraag
Sluiting

Pauze
Na de pauze neemt Pierre van der Wielen, prominent en actief lid onzer VWG, de
aanwezigen mee op een vogeltrip naar de zuidelijke Stille Oceaan. Of het daarbij ook
in de zaal stil zal blijven, mag worden betwijfeld… Het doel van de trip was om in
o.a. Tonga, Vanuatu en Fiji zeldzame of nauwelijks bekende vogels op te zoeken. We
zijn benieuwd of dat is gelukt!
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Bijlage 1

Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden
op 18 maart 2015 te Alkmaar
Aanwezig waren 43 leden, inclusief bestuur bestaande uit Paul de Jong (voorzitter),
Maarten Platteeuw (secretaris), Auke Burrie (penningmeester), Rob Struyk en Cees de
Haan.
1. Opening. Paul de Jong opent de vergadering
Afwezig met afbericht: Nel Visser, Cees Verkerke, Ger Molenaar, Arjen Dekker, Peter
Regoort, Dirk van der Made, Jaap Buis en Tom Damm.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Koffie en thee kosten € 1,00, fris € 1,10.

Het door sommige leden voorgestelde veranderen van bank wordt door het bestuur
afgewezen; dat is veel ‘gedoe’ zonder dat het iets oplevert.
Ook een voorstel tot het veranderen van de verzamelplaats voor de excursies vindt
geen instemming Voor treinreizigers is het huidige verzamelpunt mooi centraal!
Een voorstel tot het creëren van een speciaal ‘potje’ voor het kunnen financieren van
juridische procedures wordt eveneens verworpen. Indien het bestuur het opstarten van
een dergelijke procedure nodig acht (zoals in het verleden voor Hondsbossche en
Pettemer Zeewering), dan zijn er altijd mogelijkheden.
Jan Vrouwe dient schriftelijk een aantal punten voor de rondvraag in, voordat hij vertrekt om stemmen te tellen (vandaag verkiezingen…). Zijn vier punten zijn:
• Veranderen van bank? Neen
• Naar ASN-bank gaan? Neen
• Kleine Alk (deels) in kleur? Neen, zwart-wit heeft eigen charme.
• KNNV krijgt € 300,00 van gemeente voor portokosten, doet VWG ook een dergelijk beroep? Neen, was al eerder behandeld.
3.Notulen Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2014
De secretaris wordt opmerkzaam gemaakt op een typefout op pagina 3.

Terugkomend op de vraag naar een ANBI status voor de VWG:
Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke
werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen. Er
is uitgezocht wat de vereisten hiervoor zijn, maar we hebben ons er nog niet voor
opgegeven. Wordt vervolgd.
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4. Jaarverslag Algemeen
Op pagina 7 bij ‘beleid voor 2015’ wordt aangegeven dat het slim kan zijn om meer
bij scholen te proberen langs te gaan. Er moet worden gezocht naar mensen met
ideeën en tijd en inzicht worden verkregen in welke scholen de beste perspectieven
bieden. Mart van Zweeden suggereert hierbij om aan te sluiten bij activiteiten van
IVN. Een gedachte is: ga op excursie met basisschoolklassen.
5. Financieel jaaroverzicht
Vraag: Is er in 2014 inderdaad geen zaalhuur betaald?
Dat klopt en is eigenlijk onbegrijpelijk.
De vermelde hogere inkomsten over 2014 zijn toe te schrijven aan de doorgevoerde
contributieverhoging. De gunstige balans is ietwat geflatteerd, omdat de postzegels al
in 2013 waren aangeschaft en deze kostenpost dus niet op 2014 heeft gedrukt. Dit
aspect zal dan in 2015 tegen gaan vallen.

De kascommissie, bestaande uit Ger Molenaar en Arie Baas, keurt het financieel overzicht goed. Arie treedt af en Rutger Polder meldt zich aan als vervanger.
Over de begroting voor 2015 zijn geen vragen.
6. Jaarverslag redactie De Kleine Alk
Geen opmerkingen. Paul bedankt de redactie.
7. Jaarverslag Natuurwetenschappelijke Commissie.
Vrijwel enige onderwerp van aandacht is (de productie van het) broedvogelboek over
de stadsinventarisatie van 2014. De voortgang van de subsidieverwerving wordt
besproken. Gemeente zegde, na aanvankelijke weigering, € 2500 toe, het
Boekenfonds van SVN (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) heeft €
750 toegezegd en aanvragen bij Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming
Nederland lopen ten tijde van deze vergadering nog. Oproep tot sponsoring van soorten door leden is gedaan, waarbij Spreeuw en Putter al zijn geclaimd. Ter vergadering
biedt Maarten Platteeuw aan de Huismus te sponsoren en Rob Struyk de Baardman.
De VWG heeft zelf € 5000 gereserveerd. De Natuurwetenschappelijke Commissie
wordt voor zijn inspanningen bedankt.
8. Jaarverslag IJsvogelwerkgroep.
Geen opmerkingen. Wel meldt Rutger dat hij (noblesse oblige…) bereid is de IJsvogel
te sponsoren! Rutger wordt eveneens bedankt voor zijn inspanningen voor de
IJsvogelwerkgroep.
9. Jaarverslag Roofvogelwerkgroep
Geen opmerkingen. Paul bedankt Dook Vlugt voor zijn werkzaamheden.
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10. Jaarverslag lezingen
Geen opmerkingen. Paul bedankt Harm Niesen voor zijn inzet.
11. Jaarverslag excursies
Geen opmerkingen. Pierre van der Wielen en Erwin van Saane worden door Paul
bedankt voor hun inspanningen.
12. Bedanken overige vrijwilligers
Paul bedankt alle overige vrijwilligers voor hun inzet gedurende 2015. Dit betreft:
• De medewerkers van De Kleine Alk: Tom Damm en Miranda Zutt-Van der
Made (redactie, stickers), Jan Stok (fotoredactie), Peter van Brandwijk (vormgeving) en Johan Bos
• Conny Wubbels en Lotty Faber (coördinatie van verspreiding).
• Onze trouwe bezorgers: Kees Roselaar, Jan Stok, Dirk van der Made, Arie Baas,
Bert de Haan, Cees de Haan, Luc Knijnsberg, Gerard Langedijk, Ger Molenaar,
Martin Dekker, Carina Oosterhuis, Pierre van der Wielen, Alma Leegwater en
Kees Roobeek.
• Kascommissie bestaande uit Ger Molenaar en Arie Baas.
• Henni wordt bedankt voor de gastvrijheid en gezelligheid.

Cees de Haan en Paul de Jong treden statutair af. Helaas is er echter voor de voorzittersfunctie nog geen andere kandidaat gevonden, zodat Paul op verzoek heeft toegestemd om ad interim de voorzittershamer te blijven hanteren totdat de opvolging wel
geregeld is. Omdat dit statutair niet mag, wordt hiervoor de toestemming van de
ledenvergadering gevraagd en, gelukkig, verkregen. Op 16 september 2015 is, in een
extra algemene ledenvergadering, een nieuwe voorzitter aangesteld (zie betreffende
verslag).
13. Rondvraag.
Rutger Polder stelt dat, nu Alkmaar als gemeente flink is uitgebreid met duidelijk
meer landelijk gebied, er ook sprake is van meer (natuur)organisaties binnen de
gemeente. Hij dringt aan op meer expliciete samenwerking en samenwerkingsverbanden tussen VWG en deze organisaties, zoals o.a. weidevogelbescherming. Dat
levert meer duidelijkheid en eenduidigheid op naar politiek en publiek. Stichting
Oudorperhout is een voorbeeld van pingpongspel met gemeente. ANIMO ligt voor
de hand als coördinerende groep. Rutger levert adressen aan en bestuur neemt dit
mee.
Ook meldt Rutger dat de weidevogels van de Oudorperhout jaarlijks worden geïnventariseerd, maar dat dit niet op het netvlies staat bij gemeente, SOVON en provincie Noord-Holland. Het gebied is te klein om voor weidevogelsubsidie in aanmerking
te komen. Dat is jammer, want broedsucces is juist hier (al zijn de aantallen klein)
vanwege sterk natuurgericht beheer, behoorlijk hoog.
Harm Niesen meldt dat microfoongebruik voor lezinghouders dwingend voorgeschreven moet worden. Dit wordt omarmd door alle aanwezigen. Ook meldt Harm
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dat het bestuur van KNNV heeft laten weten dat Rutger de spullen voor projectie
heeft en desgevraagd ter beschikking stelt. De vraag rijst of die spullen niet gewoon op
de Eendracht kunnen blijven staan. Dit voorstel wordt in overweging genomen.
Hans wil graag (alleen) een digitale Kleine Alk produceren, waarvan de kosten dan
slechts € 6-8 per jaar zouden zijn. Hij vindt voor deze gedachte 13 voorstanders.
Deze mensen krijgen de Kleine Alk dan ook digitaal, maar papieren versies blijven
toch gemaakt worden.
Auke heeft nog een afscheidswoordje voor Cees de Haan en Paul de Jong, de beide
aftredende bestuursleden en overhandigt ze een ‘Kleine alk’ van de hand van Irene
Maas.
14. Sluiting om 20:20

Notulen van de extra algemene ledenvergadering
gehouden op 16 september 2015 te Alkmaar
Tussen 19:45 en 19:55 wordt een formeel noodzakelijke bliksemversie van een extra
algemene ledenvergadering afgewikkeld met slechts twee agendapunten: de formele
aanstelling van twee nieuwe bestuursleden, te weten Sara Licher (voorzitter) en Jan
Gerhardus (algemeen bestuurslid). Beide stellen zich kort voor aan de leden en worden vervolgens formeel geïnstalleerd. In een tweede agendapunt wordt een dummyversie van het inmiddels gedrukte Stadsvogelboek aangeboden door Harry Smit (1e
auteur en initiatiefnemer van het boek) aan de kersverse nieuwe voorzitter Sara.
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Bijlage 2

Jaarverslag algemeen 2015
Terugblik vanuit het bestuur op 2015
Geestmerambacht en Kleimeer
Het bestuur van de VWG heeft gedurende het gehele jaar 2015 de ontwikkelingen
rondom de toekomst van Geestmerambacht en het daarin gelegen moerasgebied
Kleimeer op de voet gevolgd. Met name de plannen voor een Adventure Park (inmiddels herdoopt tot “Beachpark Geestmerambacht”) daar baren ons blijvend zorgen.
Begin 2015 hebben de volgende activiteiten hier plaatsgevonden:
• De hindernisbaan, die ook op de tekening van Adventurepark stond, is zaterdag
25 april door Burgemeester Cornelisse van Langedijk en wethouder Nagengast
van Alkmaar officieel geopend.
• Maandag 20 april is 160 m3 masthout in de Geestmerambacht afgeleverd en in
afwachting van gebruik in het water in opslag gelegd.
Naar aanleiding van deze twee gebeurtenissen is individueel gereageerd door verontruste burgers, daarin moreel gesteund door o.a. Stichting Kleimeer en VWG Alkmaar e.o.
Naar aanleiding daarvan is ook, met steun van ons, een hernieuwde opstart gegeven
aan het burgerinitiatief “Adventurepark Geestmerambacht, liever niet hier”. Op 21
mei is hiertoe een bijeenkomst georganiseerd, waaraan het bestuur heeft deelgenomen.
Op een vergadering van donderdag 18 juni 2015 is bovendien ook besloten tot het
passeren en aanmelden bij de KvK van de stichting burgerinitiatief “Bescherm de
natuur in de Geestmerambacht” (een bredere naam leek gewenst). Bestuursleden zijn
o.a.: Gerard Langedijk (o.a. namens VWG Alkmaar) en Tiny Zandbergen.
De eerste publieke activiteit van het hernieuwde burgerinitiatief “Bescherm de natuur
in de Geestmerambacht” heeft plaatsgevonden op 31 oktober. Vanuit het Vlasgat
werd een soort van ‘inloopdag’ georganiseerd voor publiek waarin voorlichting is
gegeven over de natuur van Kleimeer en Geestmerambacht en over de relatieve kwetsbaarheid ervan en de negatieve effecten van een Beachpark hierop. Samen recreatief
genieten van die natuur is natuurlijk prima, maar te veel onrust en lawaai kan en zal
tot verstoring van een aantal behoorlijk unieke natuurwaarden leiden. De VWG heeft
aan de organisatie en vormgeving van deze activiteit deelgenomen via het verzorgen
van een aantal excursieleiders die steeds voor een uurtje de belangstellenden rondleidden langs de belangrijkste kerngebieden en vertelden en zo mogelijk ook lieten zien
wat hier de interessante en beschermenswaardige natuurzaken zijn.
Inmiddels is een eerste deelaanvraag voor een vergunning / Flora- en faunawetontheffing voor het “Beachpark Geestmerambacht” ingetrokken. Hieruit hebben we als
VWG-bestuur de conclusie getrokken dat we nog geen zienswijze behoeven in te dienen.
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We houden ons kruit droog totdat er een definitieve vergunningaanvraag ligt en dan
gaan we ook inzage vragen in alle onderbouwende stukken, zoals het definitieve
‘natuurrapport’ van de Grontmij, waarvoor we als VWG inhoudelijke informatie over
het voorkomen van kwetsbare broedvogels hebben aangeleverd. Deze strijd is nog niet
gestreden…
Samenwerking van de Vogelwerkgroep met het burgerinitiatief, de Stichting Kleimeer
en andere instanties blijft hoog in het vaandel staan om de doelstellingen te bereiken.
Hondsbossche en Pettemerzeewering
Deze strijd is gestreden, waarbij we op een klein puntje wel gelijk gekregen hebben,
maar daar zijn we in feite niks mee opgeschoten. Het kwaad was al geschied. Gelukkig
hebben we als we de kranten moeten geloven “een prachtig stuk natuur er bij gekregen”, maar waarvan we toch al ca. 370 km hebben. De 6 km unieke natuur, die nu
onder het zand is verdwenen, zijn ze gemakshalve maar vergeten. Het enige dat wellicht nog rest, is een opwaardering van de positie van de zeetrektelpost. In kleine kring
wordt hier nog over onderhandeld. De echte essentie van de gewenste bescherming
van de oude dijk en zijn natuurwaarden is echter geschiedenis…
Meeuwen in de stad
In februari 2015 had de Gemeente Alkmaar een tussenrapportage moeten opleveren
aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met de resultaten tot dan
toe van hun ‘onderzoek’ naar ‘overlast’ door meeuwen in de stad en ‘hoe daarmee om
te gaan’. In die rapportage zouden ze ook hebben moeten aangeven dat er door een
‘deskundige’ is meegewerkt. Het opvragen van die rapportage door de VWG bij de
RVO heeft een weigering opgeleverd en in eerste instantie hebben we het hierbij laten
zitten, omdat inmiddels door de rechtbank van Amsterdam de Flora- en faunawetontheffing voor het rapen van meeuweneieren, het schieten van meeuwen en het verstoren van de kolonies van Alkmaar, Haarlem en Leiden was ingetrokken, een triomf
voor de natuurbescherming, die echter helaas pas na het broedseizoen kon worden
gevierd.
Omdat inmiddels echter de gemeentes in hoger beroep zijn gegaan, zal het bestuur
alsnog, via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), bij de RVO om
inzage vragen in de rapportages over 2014 en dan ook gelijk over 2015.
Daarnaast heeft het bestuur de gemeente de door de VWG te mobiliseren expertise
aangeboden om in gezamenlijkheid te zoeken naar meer diervriendelijke oplossingsrichtingen voor de werkelijk ervaren overlast. Hangende het door de gemeente aangespannen hoger beroep, is dit aanbod vooralsnog afgewezen.
Afslag A9
Onze voorzitter heeft namens de VWG steun toegezegd aan de stichting de Heilloze
Weg (een prachtige woordspeling) die is opgericht om de case sterker te maken.
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Vooralsnog heeft de inzet van de VWG in deze materie alleen nog maar bestaan uit een
gestage reeks van steunbetuigingen, een aandringen op in ieder geval het doen uitvoeren
en het toezien op de effectiviteit van alle wettelijk af te dwingen mitigatie en compensatie
van verloren gaande natuur en het mede uitvoeren van een veldbezoek aan de Heiloose
zijde van de Boekelermeer. Hierbij werden inderdaad enkele spannende natuurwaarden
(o.a. een kolonie Oeverzwaluwen en een broedende Kleine Plevier (nest met drie eieren)
aangetroffen, benevens enkele paartjes Bosrietzanger en een zingende Blauwborst.
Vogelcursus
Het bestuur heeft vanwege het ontbreken van enige vraag besloten de plannen voor
het geven van een vogelcursus voorlopig op de lange baan te schuiven.
Uitwerken vierde stadsvogelinventarisatie uit 2014
In oktober 2015 is eindelijk (subsidieperikelen en vertraging rond het productieproces
hebben een rol gespeeld) Broedvogels van het stedelijke gebied van Alkmaar met de
verslaglegging van de broedvogelinventarisatie geproduceerd. Het resultaat mag er
zijn! Een in kleur opgemaakt, zeer informatief boekje geeft de lezer inzicht in de ontwikkelingen in de broedvogelbevolking van onze stad sinds de oprichting van onze
VWG in 1984. Huismussen zijn nog verder afgenomen, de Kuifleeuwerik is hier,
evenals inmiddels in heel Nederland, uitgestorven, Merels nemen af, maar we hebben
(nóg wel) Patrijzen (in de Boekelermeer) en zelfs een mooie kolonie Oeverzwaluwen.
Het boek is heel gunstig ontvangen, met een lovende recensie in SOVON-Nieuws.
Het ligt nu in de verkoop bij vijf Alkmaarse boekhandels.
Subsidies zijn verleend door gemeente Alkmaar, de SVN en door het IJsvogelfonds
van Vogelbescherming Nederland.
Samenwerking met golfclub en golfbaan Sluispolder
Bij de Noord-Hollandse Golfclub die gebruik maakt van de Golfbaan Sluispolder was
de wens ontstaan om op het terrein wat meer actieve aandacht te gaan besteden aan
de mogelijke nevenfunctie van de baan als aantrekkelijk gebied voor vogels.
Belangrijke inspiratiebron was de recente gezamenlijke publicatie van de Koninklijke
Nederlandse Golf Federatie en Vogelbescherming Nederland “Vogels en golfbanen”
(te vinden via http://www.vogelbescherming.nl/actueel/resultaten/q/ne_id/1675).
Naar aanleiding hiervan heeft Yvon Bos Eyssen contact gezocht met Jip Louwe
Kooijmans van Vogelbescherming Nederland, die haar aanried contact te zoeken met
de lokale Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. Na een aantal verkennende gesprekken in
oktober en november 2015 tussen Yvon en de secretaris van de Vogelwerkgroep,
Maarten Platteeuw, en in tweede instantie ook de terreinbeheerder, Dave Muis, is
afgesproken dat samenwerking tussen de golfers, de terreinbeheerder van de baan en
de Vogelwerkgroep wordt vormgegeven, zowel op het gebied van beheer van het terrein als het samen volgen van de vogelbevolking daar.
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In memoriam
In 2015 bereikte ons ook het trieste nieuws van het overlijden (na een langdurige, slopende
ziekte) van lid-van-het-eerste-uur en mede-oprichter van onze VWG, Wim Ruitenbeek.
Hoewel altijd ietwat op de achtergrond, is Wim van grote betekenis geweest voor de lokale en regionale amateur-ornithologie. Het is maar weinigen gegeven om auteur dan wel
co-auteur te zijn van maar liefst drie opeenvolgende regionale avifauna’s! Wim heeft die
prestatie geleverd. We zullen hem meer missen dan we nu nog denken…
Paul de Jong (voorzitter tot september),
Sara Licher (voorzitter vanaf september)
Maarten Platteeuw (secretaris)

Bijlage 3

Financieel jaaroverzicht 2014
In 2015 kwamen er 16 leden bij, waren er 12 opzeggingen en helaas overleed 1 lid.
Het ledental is zodoende nog iets gegroeid van 281 naar 284.
De ontvangen contributie was € 194,50 hoger dan begroot en € 1324,40 hoger dan
in 2014. Een aantal leden stort wat meer dan de standaard contributie, die vanaf 2015
€ 20,00 is geworden.
Hiervoor hartelijk dank en we hopen dat U deze goede gewoonte volhoudt of overneemt.
De rente was in 2014 al historisch laag en in 2015 nog lager t.w. 0,45% bij ING en
0,2% bij de Triodos Bank.
We wilden graag een mooi boekje maken van het vierde broedvogelonderzoek in het stedelijke gebied van Alkmaar. De 850 boekjes met 141 pagina’s, exclusief verzendkosten en
materiaal, kostten € 7274,78, waarschijnlijk wel de hoogste uitgave die we ooit gedaan
hebben. Subsidies en sponsoring leverden € 5225,00 op en daar zijn we heel blij mee.
We kochten veel postzegels, maar we hadden in 2014 geen postzegels gekocht. Nu is er
weer voorraad tot eind 2016.
Wij verzoeken bij deze iedereen die geen machtiging heeft afgegeven de contributie ad.
€ 20,00 (of iets meer ) te storten op ons rekeningnummer NL 17 INGB 0002 1973 46.
Wie op 1 april nog niet betaald heeft sturen we een email met het verzoek om dit over te
maken.
De kascommissie bestaat uit Ger Molenaar en Rutger Polder.
Auke Burrie

9

FINANCIEEL JAAROVERZICHT
Inkomsten 2015
werkelijk
Contributies
5.794,50
Boekverkoop
555,75
Subsidie Gem. Alkmaar 2.500,00
Uitgeversfonds SVN
750,00
Vogelbescherming
1.535,00
Sponsoring leden
440,00
Excur. Schiermonnikoog 970,44
Rente
58,98
Tekort

12.604,67
Saldo ING 1.1.2015
3.540,71
Saldo kas 1.1.2015
198,03
Saldo ING 1.1.2015
4.562,51
Saldo Triodos 1.1.2015 8.338,96
16.640,21
TOTAAL

Inkomsten 2016
Contributies
Boekjes
Rente
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Uitgaven 2015
begroot
werkelijk begroot
5.600,00 Lezingen
880,00
900,00
p.m. Broedvogelboek
7.274,78 5.000,00
Verzendk. en mat.
260,53
Huur buurthuis
166,50
200,00
Bestuurskosten
424,21
400,00
Porto
1.464,21
400,00
Lidmaatschappen
51,10
50,00
50,00 Excur. Schiermonnikoog 970,44
3.520,00 Bankkosten
150,45
200,00
Kleine Alk
1.456,42 1.600,00
Website
337,47
220,00
Onvoorzien
200,00
9.170,00
13.436,11 9.170,00
Saldo ING 31.12.
Saldo kas 31.12.
Saldo ING 31.12
Saldo Triodos 31.12

29.244,88
BEGROTING 2016
Uitgaven 2016
5.700,00
Lezingen
p.m.
Zaalhuur
50,00
Kleine Alk
Porto
Bankkosten
Lidmaatschappen
Bestuurskosten
Website
Onvoorzien
5.750,00

2.735,27
113,05
4.600,61
8.359,84
15.808,77
29.244,88

1.000,00
180,00
1.600,00
600,00
350,00
100,00
500,00
200,00
200,00
4.730,00

Bijlage 4

Jaarverslag redactie van De Kleine Alk 2015
In 2015 bestond de redactie uit Jan Stok (beeldmateriaal, scannen illustraties, fotobewerking), Miranda Zutt–van der Made (redactie en coördinatie) en ondergetekende
(coördinatie, hoofdredactie). Vaste medewerkers die materiaal aanleverden waren
Wim Schols (cartoon), Harm Niesen (aanleveren van teksten over lezingen), Erwin
van Saane (excursies), Pierre van der Wielen (waarnemingenrubriek) en Wim Bart
Stoop (column Ogrut). Jan Stok zorgde daarbij voor foto’s. Van Marian van der Laan
(Secretaris KNNV afdeling Regio Alkmaar) werden teksten ontvangen voor de
KNNV-lezingen en -excursies; die laatste worden toch weer georganiseerd, vier per
jaar. De VWG-lezingen en -excursies worden ook opgenomen in BLAD, het tijdschrift van genoemde afdeling van de KNNV en het IVN Noord-Kennemerland.
Na het redigeren en achter elkaar zetten van de teksten en het bijeenzoeken en bewerken van de illustraties ging alles weer naar Peter van Brandwijk (eventuele extra fotobewerking, vormgeving) en via Johan Bos (technische controle) naar de drukker
Marcelis Dékavé. Auke Burrie stuurt dan de meest recente ledenlijst, waar ondergetekende adresetiketten van print. Na een bericht van Buro Extern haalde ondergetekende de dozen met drukwerk op en leverde die af bij Connie Wubbels die samen met
Lotty Faber de coördinatie en verdere verspreiding verzorgde. Zij voorzagen ze van
adresstickers en deden het deel dat per post wordt verzonden in enveloppen. Een aantal andere vrijwilligers zorgde vervolgens dat de leden het blad ook daadwerkelijk kregen.
In 2015 verschenen vier nummers: de complete jaargang 33. Ook dit jaar verschenen
alle nummers weer ongeveer op tijd.
De vier nummers van deze jaargang waren over het geheel weer zeer gevarieerd. Er
werd geschreven over eigen onderzoek en waarnemingen (soortenrijkdom gemeente
Bergen, taalgebruik, broedende Fuut in winter, de Zwarte Ibissen, de Thayers Meeuw
en – met 20 pagina’s misschien wel het omvangrijkste artikel uit onze geschiedenis –
50 jaar roofvogels in Noord-Holland), broedvogelinventarisaties (IJsvogels, Kerkuilen,
Broedvogels van Alkmaar, Oudorperhout), projectinfo door leden (beheer
Alkmaarderhout, bestrijding meeuwen, het SOVON-atlaswerk, neonicotinoïden),
opiniestukken (jacht in het algemeen en op ganzen in het bijzonder) en een In
Memoriam (Wim Ruitenbeek). Gemiddeld waren er bijna twee excursieverslagen per
nummer en als Dirk van der Made een keer niet kan is er wel een familielid dat de
schrijftaak op zich neemt; gelukkig was er ook nog een nieuwe schrijfster onder de
excursiegangers. Ook een vast gegeven is de cartoon door Wim Schols. Drie keer wist
Pierre weer een leesbaar waarnemingenoverzicht te produceren. Verder waren er de
gebruikelijke aankondigingen en oproepen. Het aanbod aan vogelgerelateerde gedichten was iets minder en omdat er ruimte was hebben we ze allebei (van Elbert
Gonggrijp) in hetzelfde nummer geplaatst.
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Nu de harde cijfers, waarbij het aantal pagina’s (inclusief de ruimte voor foto’s en
andere illustraties) gebaseerd is op de vier nummers van deze jaargang. De vette getallen geven aan dat het >20% boven het gemiddelde van de tien voorgaande jaren ligt,
de cursieve dat het daar >20% onder ligt.
Met totaal 168 pagina’s zitten we, na de dip van vorig jaar, weer aardig bij het gemiddelde. Hiervan waren er ca. 164 gevuld oftewel gemiddeld 41 pagina’s per nummer,
24 auteurs, 20 kortere of langere artikelen van gemiddeld 4,0 pagina’s (totaal 79,5
pagina’s, het op twee na hoogste aantal sinds 2000), 11,5 pagina’s voor de waarnemingen (slechts drie afleveringen), 21 voor excursie- en reisverslagen en 20,25 voor oproepen en aankondigingen. Dit alles was voorzien van 70 foto’s en dat is gemiddeld 17,5
per nummer (19,4 sinds 2008). Verder nog 19 figuren (drie keer het gemiddelde door
het roofvogelartikel), 10 tabellen, 4 cartoons en 3 andere tekeningen, waardoor het
gemiddelde aantal illustraties per nummer op 24,0 lag. Sinds 2008 ligt dat nu op
23,5. Over het algemeen weer een gemiddeld jaar.
Dank aan allen die dit jaar iets voor ons verenigingsblad hebben geschreven! We blijven vragen om ook eens te schrijven over onderwerpen waar de leden weinig over
horen, terwijl er wel degelijk iets over te melden is, zoals zeetrek-, watervogel- en
slaapplaatstellingen. Het blijkt dat we zelf nog steeds geen tijd hebben gevonden om
de enige jaren geleden gestarte series over interessante vogelwebsites en over de telactiviteiten binnen ons werkgebied nieuw leven in te blazen. Hopelijk is er iemand anders
die dit op zou kunnen pakken.
Namens de redactie,
Tom Damm (hoofdredacteur)

Bijlage 5

Jaarverslag Natuurwetenschappelijke commissie 2015
De belangrijkste activiteit van 2015 was het presenteren in boekvorm van de 10-jaarlijkse broedvogelinventarisatie van de stad Alkmaar. Het heeft geresulteerd in een aantrekkelijk vormgegeven boekje, dat 40 pagina’s meer bevat dan de laatste uitgave. Het
is in een oplage van 850 stuks gedrukt. Alle leden en vogelwerkgroepen in onze regio
hebben een boekje ontvangen. 100 exemplaren liggen bij Vogelbescherming
Nederland. De boekjes zijn ook te koop bij de Alkmaarse boekhandels. Inmiddels zijn
er nog maar 300 stuks over.
De commissie heeft van diverse zijden veel lof ontvangen over de inhoud en de presentatie.
Er staan geen activiteiten op de rol voor 2016.
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Individuele leden hebben meegedaan aan het atlas-project van SOVON. Het gehele
gebied van onze Vogelwerkgroep is geïnventariseerd.
Harry Smit, Maarten Platteeuw, Tom Damm

Bijlage 6

Jaarverslag IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o. 2015
De tweede ongewoon zachte winter op rij heeft de IJsvogel letterlijk geen windeieren
gelegd. Het aantal territoria binnen het werkgebied van de Vogelwerkgroep is gestegen
van 8 naar 22, mogelijk 23.
Het aantal waarnemingen op www.waarneming.nl binnen de datumgrenzen (van 1
april tot 15 mei) in Noord-Holland was 596 t.o.v. 194 in 2014. In ons werkgebied
waren er dit jaar 60 meldingen tegenover slechts 26 vorig jaar. De waarnemingen
betroffen vooral 3 gebieden: Beverkoog, Kleimeer en de omgeving van de
Egmonderhout. Met een select gezelschap zijn in februari in het werkgebied op een
aantal plekken wanden geschoond en is er zelfs een nieuwe wand gemaakt. Daarnaast
is een aantal adviezen gegeven aan particulieren die zelf aan de slag wilden gaan. In
Bergen en Alkmaar zijn ook dit najaar nieuwe wanden gemaakt.
De meest succesvolle gemeenten waren dit jaar Bergen en Alkmaar met elk 5 territoria. Maar ook Heerhugowaard en Langedijk lieten zich niet onbetuigd, met allebei 4
territoria. Castricum herbergde 2 territoria en Heiloo en Obdam allebei 1.
Iedereen ziet en zag overal IJsvogels. Op ringstation Castricum zijn 22 jonge vogels
geringd tegenover 15 vorig jaar.
Hierbij bedank ik iedereen die heeft meegeholpen om dit verslag te kunnen maken.
Rutger Polder

Bijlage 7

Jaarverslag Roofvogelwerkgroep 2015
Het werkgebied van de Roofvogelwerkgroep strekt zich uit van Egmond aan Zee in
het zuiden en Camperduin in het noorden. Het gaat om het stuk beboste duin van
PWN en van SBB. Al vele jaren is er sprake van een vaste groep onderzoekers en af en toe
komt er iemand bij. Dit jaar zelfs drie: Simon Brumby, Gerard Bek en Sjaak Liefting.
We zijn over het algemeen niet erg te spreken over het broedresultaat over 2015. Wel
kan worden gesteld dat er ook een lichtpunt is. Ommaarmeteenmethetlichtpuntjete
beginnen:de Wespendiefwas ditjaar mettweesuccesvollebroedparenvertegenwoordigd.
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De Havik heeft voor het noordelijke gebied een dramatisch seizoen achter de rug. In
het jaar 2000 konden we twaalf territoria vaststellen, vorig jaar nog negen, maar in
2015 nog slechts vijf, waarvan er dan nog twee mislukten. Net als de Havik heeft ook
de Buizerd het maar matig gedaan. Waren er vorig jaar nog acht succesvolle broedgevallen, dit jaar brachten slechts vier paartjes met succes jongen voort. Broedgevallen
van Sperwer hebben we niet gevonden.
Eén paartje Torenvalk was succesvol in Wimmenum.
Net buiten het onderzoeksgebied, in het centrum van Schoorl, heeft een paartje
Boomvalk gebroed. Resultaat onbekend.
Dook Vlugt

Bijlage 8

Jaarverslag lezingen 2015
Ook dit jaar werden 9 lezingavonden georganiseerd, zoals gebruikelijk in buurthuis
De Eendracht in de Papaverstraat in Alkmaar. Waar de onvervangbare Henni de scepter zwaait en de onmisbare drankjes verzorgt.
In januari gingen we van start met Koos Dansen, die ons prachtige plaatjes liet zien
van gewone Nederlandse huis-tuin-en-keuken vogels. En er ook nog onderhoudend
over kon vertellen. Dus werd het tijd om het in februari aan de hand van de beroemde
fotograaf Martijn de Jonge, roofvogel- en walvisspecialist, wat verderop te zoeken.
Met name in Spanje. Na de bestuursvergadering van maart volgden maar liefst twee
lezingen, beide over afgelegen eilanden en hun endemische soorten in de Indonesische
archipel. Eerst was Sander Lagerveld aan de beurt, die geheel naar zijn aard weer de
lastigste soorten op z’n verlanglijst had staan, daarna was het Jan van der Laan die ons
niet minder exotische soorten voorschotelde. In april nam Hans Brinks ons mee naar
Oman. Prachtig land met prachtige platen van prachtige soorten. Geen vogelaar zou
mogen sterven voor hij de Krabplevier heeft gezien.
September is steeds weer de moeilijkste maand om een slachtoffer te vinden, dat
bereid is een lezing te geven. Kennelijk zijn de beoogde lezinghouders dan nog op
vakantie of hebben zij hun lezing nog niet klaar. Dus liet Harm Niesen maar de plaatjes zien uit juni van hetzelfde jaar, uit ZO-Turkije. Niet veel later werd het toch wat
onrustiger daar, in de omgeving van Diyarbakir... Maar het blijft een prachtig land
om te vogelen. En om naar heel bijzondere libellen te kijken, natuurlijk. In oktober
werden we getrakteerd op een prachtige lezing, in duo-presentatie over IJsland, door
Marinco Lefevere en Klaas Bart. De zaal was met 76 bezoekers voller dan ooit.
Reisverslagen zijn leuk, maar af en toe wat wetenschappelijke diepgang kan ook geen
kwaad. In november gaf Wouter Vansteelant, af en toe met plezierig Vlaams accent,
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ons inzicht in de manier waarop jonge Wespendieven in de loop van een jaar of drie
leren te overleven op hun vlucht naar Afrika ten zuiden van de Sahara. Of niet
natuurlijk, want het is een wonder als ze de reis van minimaal dertig dagen, zonder
voedsel, overleven. Nee, geen lezing van Jan Stok in december, hij sloeg een jaartje
over. Met het gevaar natuurlijk, dat we in 2016 wel iets héél bijzonders van hem verwachten... Fred Koning was een waardige vervanger met zijn verslag over de jongste
ontwikkelingen binnen de populaties roofvogels en uilen in de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Inmiddels het langst lopende ornithologische onderzoek ter
wereld! Gelukkig wil zoon Henk-Jan, als het echt niet anders kan, het onderzoek
voortzetten tot in ieder geval de honderd jaar zijn bereikt.
Harm Niesen

Bijlage 9

Jaarverslag excursies 2015
In 2015 stonden er 11 excursies op het programma. De bestemmingen waren de volgende: Friese Waddenkust (2 keer), rondje Noordkop, Amsterdamse
Waterleidingduinen, Hoge Veluwe, Zeeland, Zuidlaardermeer e.o., Makkum e.o.,
Schiermonnikoog (3 dagen), Texel, Flevopolder.
Bij de excursies was het weer redelijk tot goed, al hadden we tijdens de excursie van
Zeeland zeer harde wind. Alle excursies waren geslaagd te noemen, afgaande op de
positieve reacties.
De belangstelling voor de excursies was lager dan in 2014. Het gemiddelde over de 11
excursies is 14,3 deelnemers. In 2014 was dat 16,0 en in 2013 19,7. Tot 2013 liep het
gemiddelde jaarlijks op, maar de laatste 2 jaar is er dus sprake van een daling. De oorzaak hiervan is ons onbekend. De deelnemersaantallen lagen tussen de 5 en 33 personen. De bestemmingen die de meeste deelnemers trokken waren de nieuwe bestemming Zuidlaardermeer e.o. met 33 en de Amsterdamse Waterleidingduinen met 19
deelnemers. De laagste aantallen deelnemers waren voor het tweede bezoek aan de
Friese Waddenkust met 5 en Zeeland met 7 deelnemers.
De excursies werden op volgorde van datum geleid door Jan Stok, Miranda Zutt-van
der Made, Tom Damm, Harm Niesen, Pierre van der Wielen, Erwin van Saane, Kees
Roselaar, Mart van Zweeden en Paul de Jong.
Allemaal hartelijk bedankt!
De agenda voor 2016 is gemaakt en zal door ons worden geregeld, maar voor het
maken en afhandelen van de agenda van 2017 zoeken we nieuwe mensen. Pierre en ik
stoppen er namelijk mee na de agenda van 2016. Jarenlang hebben we het met veel
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plezier gedaan, maar we vinden dat het tijd is voor nieuwe inspiratie. Belangstellenden
kunnen zich bij het bestuur of ondergetekenden melden.
Erwin van Saane en Pierre van der Wielen

Bijlage 10

Ledenmutaties
Opgezegd 2015
Joop Bosman
Ineke Burrie
Irah Frid
Rob Jansen
Diane Lakerveld
H. Lakerveld
Dick Olie
Pattrick Sinot
Nelly Sinot-Levels
Elly Ursem
Eleni Valentijn
Sam Visser
Overleden 2015
Wim Ruitenbeek
Nieuwe leden 2015
Richard Boos
Chris Feenstra
Yvonnne Fischer
Joachim van Gessel
Jan Hendrik Hooyberg
Rik Jacobs
Marjorie Janse
Joke Prins
Irma de Roode
Jorg Schagen
Rineke Schijf
Loes Schut
Djien Thio
Jose Tjibbe
Bert van Veen
Rita Zwaan
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