Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Woensdag 18 maart 2015, aanvang 19.30 uur
Buurthuis de Eendracht, Papaverstraat 9, Alkmaar
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen vergadering d.d. 19 maart 2014 (zie bijlage 1)
Jaarverslag Algemeen (zie bijlage 2)
Financiën (zie bijlage 3)
a. Verslag 2014
b. Verslag kascontrolecommissie
c. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
d. Begroting 2014
Jaarverslag redactie De Kleine Alk 2014 (zie bijlage 4)
Jaarverslag Natuurwetenschappelijke Commissie 2014 (zie bijlage 5)
Jaarverslag IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o. 2014 (zie bijlage 6)
Jaarverslag Roofvogelwerkgroep 2014 (zie bijlage 7)
Jaarverslag lezingen 2014 (zie bijlage 8)
Jaarverslag excursies 2014 (zie bijlage 9)
Voordragen nieuwe bestuursleden, bedanken aftredende bestuursleden
Rondvraag
Sluiting

Pauze
Na de pauze neemt Pierre van der Wielen ons mee op de prachtige bootreis die hij in
2014 maakte naar de zuidelijke Pacific met bezoekjes aan eilanden in Tonga, Fiji en
Vanuatu. Er zullen veel zeevogels de revue passeren, maar natuurlijk ook dolfijnen
en verschillende soorten walvissen. Ook werden er eilanden bezocht waar ook de
nodige bijzondere soorten werden gefotografeerd. Heel bijzonder was de
herontdekking van een soort vliegende hond die al sinds 1926 niet meer was gezien
en als waarschijnlijk uitgestorven in de boeken stond!
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Bijlage 1

Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden
op 19 maart 2014 te Alkmaar
Aanwezig waren 49 leden, inclusief bestuur bestaande uit Harry Smit (voorzitter),
Miranda Zutt-van der Made (secretaris), Auke Burrie (penningmeester) en Paul de
Jong.
1. Opening
Harry Smit opent de vergadering en heet iedereen welkom en licht de afwezigheid
van Cees de Haan toe.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Afwezig met afbericht: Cees de Haan, Hans Brinks, Nel Visser, Jan Slink, Cees
Verkerke, Tim Zutt, Arjen Dekker en Annelies Zeegers.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 13 februari 2013
Vraag pagina 3: Hoe staat het met de ANBI-status?
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.
Wij twijfelen of we hieraan voldoen. Er is contact via de SVN met andere VWG’s
die het ook onderzoeken. De penningmeester zoekt dit nog verder uit.
De KNNV heeft wel een ANBI-status wordt vanuit de zaal aangegeven.
4. Jaarverslag Algemeen
Geen opmerkingen.
5. Nieuw beleid
Vraag: Komt er nog een vogelcursus?
In 2015 willen we weer een vogelcursus voor beginners starten samen met de
KNNV.
6. Financiën
Vraag: Het voorstel om de contributie met € 5,00 te verhogen (+33%) naar € 20,00
per jaar wordt door enkele leden fors bevonden. Er is veel geld in kas, is het wel
nodig?
Er wordt de laatste twee jaar meer uitgegeven (€ 1000,00) dan dat er binnenkomt en
dat kan niet zo blijven doorgaan. De contributie van onze vereniging is al een lange
tijd niet verhoogd. Op korte termijn willen we ook weer een boekje met de resultaten
van de stadsvogeltellingen uitbrengen en ook dat kost een hoop geld.
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Vraag: De begrote bestuurskosten zijn met € 500,00 hoog, wat is daar de oorzaak
van en kan het bedrag niet omlaag worden gebracht?
De penningmeester geeft aan dat hij graag met een sluitende begroting werkt en
daarom de bestuurskosten misschien wat hoog heeft ingezet. De kosten van dit jaar
waren € 334,17.
Vraag: Zijn de bestuurskosten hoger geworden sinds Miranda in het bestuur zit?
We gaan nog eens kritisch naar de bestuurskosten kijken, ook wat er allemaal onder
valt.
Opmerking: Het is bewonderenswaardig dat een klein bestuur zoveel heeft gedaan
met zo’n kleine begroting.
Vraag: Zijn er geen mogelijkheden voor subsidies of andere bronnen van inkomsten
zoals advertenties, fietstocht Rabobank, verkoop van loten?
Gemeenten geven door alle bezuinigingen niet snel subsidie meer. Natuurlijk gaan
we wel proberen fondsen voor de uitgave van een boekje te werven. De VWG
bankiert niet bij de Rabobank en kan dus niet meedoen met de fiets-sponsortocht. In
het verleden hadden we één adverteerder en Miranda heeft een aantal jaar terug
geprobeerd er meer te vinden, maar dat is niet gelukt. Het is ook niet zo
aantrekkelijk voor een bedrijf om in een blad met een oplage van slechts 270 stuks te
adverteren.
Opmerking: Ik betaal wel meer contributie in plaats van lootjes.
Opmerking: Leden zouden allemaal in hun familie en kennissenkring kunnen kijken
of ze potentiële adverteerders kunnen vinden.
Opmerking: Er zijn door Connie en Jannie in verband met de aangekondigde
tarieven verhogingen op de portokosten extra postzegels ingekocht om zo te
besparen.
Opmerking: Er kan bespaard worden door De Kleine Alk digitaal uit te geven.
Vorig jaar is dit ook aangegeven en toen hebben we de leden gevraagd of daar
belangstelling voor was en dat was heel gering. We vragen het nu nogmaals en
slechts drie leden zouden het blad digitaal willen ontvangen. Er wordt een adreslijst
neergelegd waar een ieder die dit wil zijn naam noteert. Ook volgt er nog een oproep
in het blad.
Het merendeel van de leden stemt in met een contributieverhoging, deze gaat in in
2015.
De kascommissie bestaat uit Dirk van der Made en Arie Baas. Laatstgenoemde
moest helaas verstek gaan. In maart 2013 is de kas gecontroleerd door Dirk van der
Made en hij complimenteert de penningmeester. Ze hebben samen geprobeerd uit te
vinden hoe het verschil van € 25,00 meer inkomsten dan uitgaven voor de excursie
Limburg is ontstaan. Ze hebben dit niet kunnen ontdekken en omdat er geen
faillissement van de leden dreigt hebben ze het zo gelaten. Dirk van der Made
verleent de penningmeester decharge en wordt door de voorzitter bedankt. Dirk van
der Made treedt statutair af als lid van de Kascommissie en Ger Molenaar meldt zich
aan.
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7. Jaarverslag redactie De Kleine Alk.
Geen opmerkingen. Harry bedankt de redactie.
8. Jaarverslag Natuurwetenschappelijke Commissie.
In het verslag staat dat we de parken in 2015 gaan inventariseren, het is echter gelukt
voldoende tellers te vinden om ze ook dit jaar mee te nemen meldt de voorzitter.
Verzoek: De KNNV geeft ieder jaar een natuurhistorisch jaarverslag uit over
Alkmaar e.o. en vraagt de VWG om een bijdrage.
Aangezien we de stadsvogels gaan inventariseren kunnen we dit jaar wel aan dat
verzoek voldoen.
Vraag: De NWC bestaat in 2015 10 jaar, gaan we daar iets mee doen? Nee, dan
kunnen we alles wel gaan vieren (de Roofvogelwerkgroep bestaat volgend jaar 20
jaar…).
9. Jaarverslag IJsvogelwerkgroep.
Geen opmerkingen. Harry bedankt de werkgroep voor hun werkzaamheden.
10. Jaarverslag Roofvogelwerkgroep
Geen opmerkingen. Harry bedankt de werkgroep voor hun werkzaamheden.
11. Jaarverslag lezingen
Geen opmerkingen. Harry bedankt Harm Niesen voor zijn inzet.
Opmerking: Ger Molenaar zou een buitenlandexcursie regelen.
Ger geeft aan dat hij i.v.m. zijn werk geen vrije dagen meer mag opnemen in april t/
m juni en dat is juist de beste tijd voor een vogelreis.
Opmerking: de VWG zou meer in moeten spelen op de landelijke dagen zoals de
landelijke natuurwerkdag in maart. De VWG probeert wel aan te sluiten bij o.a. de
landelijke Vogeldag van VB/SOVON, maar daar is het al moeilijk voor om
vrijwilligers te vinden. Er zouden op landelijke natuurdagen geen excursies moeten
zijn. Pierre en Erwin gaan hiernaar kijken.
12. Harry bedankt:
• De medewerkers van De Kleine Alk: Tom Damm (redactie, stikkers), Miranda
Zutt (redactie), Jan Stok (fotoredactie), Peter van Brandwijk (vormgeving), Johan
Bos, Conny en Jannie (verspreiding).
• Onze trouwe bezorgers: Kees Roselaar, Dirk van der Made, Bert de Haan, Cees
de Haan, Luc Knijnsberg, Gerard Langedijk, Ger Molenaar, Martin Dekker,
Carina Oosterhuis, Jan Stok, Arie Baas, Pierre van der Wielen, Alma Leegwater
en Kees Roobeek.
• Coen de Rijk voor het beheer van de beamer.
• Erwin van Saane en Pierre van der Wielen voor het organiseren van de excursies.
• Harm Niesen voor het regelen van de lezingen.
• Jan Vrouwe die voor ons de cursus bezocht van de website Groen gelinkt.
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• Hennie voor de gastvrijheid en gezelligheid.
Allen krijgen een kleinigheidje als dank en een welverdiend applaus.
Het bestuur wil ook nog drie leden extra bedanken voor hun inspanningen voor de
vereniging.
Als eerste is dat Jannie Nijman. Samen met Conny verzorgde ze jarenlang vol
enthousiasme de verspreiding van De Kleine Alk. De redactie, Conny en haar trouwe
leger bezorgers gaan haar dan ook zeker missen. Hartelijk dank! Janny bedankt een
ieder voor de fijne samenwerking. Lotty Faber neemt het werk samen met Conny
over en stelt zich voor.
Kees Roobeek kwam met de voordracht van de volgende twee leden. Hij is dan
ook niet voor leden die bestuurswerk hebben verricht, maar leden die zich op een
uitzonderlijke manier hebben ingezet voor de bescherming van vogels en dat is nog
niet eerder in het bestaan van de VWG gebeurd. Meer dan 10 jaar liepen Hans
Roersma en Nelly van Brederode allerlei vergaderingen en bijeenkomsten af met
maar één doel: het behoud van de strekdammen en het rijke getijdegebied van de
Hondsbossche Zeewering waar veel steltlopers en meeuwen hun voedsel vinden.
Omdat ze al 20 jaar onderzoek doen naar Steenlopers en net achter de dijk wonen
kennen ze de waarde van het gebied als geen ander. We hebben veel waardering voor
hun doorzettingsvermogens en willen dit dan ook op deze manier belonen. Harry
overhandigt Hans een prachtige Steenloper gemaakt door Irene Maas.
Harry en Miranda bedanken bestuursleden Auke Burrie, Cees de Haan en Paul de
Jong voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren en treden statutair af.
De kandidatuur van Paul de Jong als voorzitter wordt met applaus van de leden
goedgekeurd.
De kandidatuur van Maarten Platteeuw als nieuwe secretaris wordt door de leden
met applaus goedgekeurd. Maarten geeft aan de verwachtingen wat te willen
temperen aangezien hij niet de nieuwe mannelijke Mirando wordt. Zijn
enthousiasme kent grenzen.
Paul de Jong bedankt Harry en Miranda voor hun inzet van de afgelopen jaren.
13. Rondvraag.
Vraag: Bestuursleden zijn nu na 6 jaar verplicht om af te treden, moeten we die
termijn niet verlengen? Het bestuur gaat hiernaar kijken.
Opmerking: Graft, De Rijp en Schermerhorn horen straks bij de gemeente Alkmaar.
Alkmaar is dan ook een Natura 2000- en weidevogelgebied rijker. Mogelijk zijn er
budgetten om bijvoorbeeld een omgevingsboekje uit te geven. Rutger Polder geeft
aan dat Animo de politieke partijen uitdaagt in hun verkiezingsprogramma aandacht
te besteden aan het N2000-gebied. Er wordt o.a. gevraagd om naast het N2000gebied bufferzones aan te wijzen waar de natuur meer aandacht krijgt. Harm Niesen
geeft aan dat de Faunabescherming met de werkgroep Open polders samenwerkt om
te voorkomen dat er potstallen en 80 dammen in het gebied worden aangelegd.
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Vraag: Is de verhoging van de kilometervergoeding per auto of per deelnemer? Dit
is per auto en de kosten worden door de deelnemers gedeeld.
Vraag: Het startpunt van de excursies is nu achter het station Alkmaar. Als er meer
auto’s zijn dan nodig is het lastig om een parkeerplek te vinden. Is het een idee om
de startplek te verplaatsen naar station Noord? Pierre en Erwin gaan dit bespreken.
Vraag: Is de ingeslagen weg van verzet tegen de plannen van de Hondsbossche en
Pettemer Zeewering nog wel de juiste? Het dossier is te groot om hier kort antwoord
op te geven, maar feitelijk moet de strijd eigenlijk nog beginnen. Eind mei, na de
uitspraak van de Raad van State weten we waar we aan toe zijn.
Vraag: Is het een idee om een pot aan te leggen voor dit soort procedures en dit via
bijvoorbeeld crowd funding te financieren? Dit punt gaat het nieuwe bestuur
bespreken.
Vraag: Waarom bankiert de VWG niet groen bij bijvoorbeeld de ASN?
De VWG heeft twee rekeningen, één bij de Triodosbank en één bij de ING. De ING
geeft twee keer zoveel rente als de Triodosbank. Jan Vrouwe geeft aan dat de ASN
nog meer (1,6%) rente geeft. Het bestuur neemt deze vraag ter overweging mee
14. Sluiting

Bijlage 2

Jaarverslag algemeen 2014
Terugblik vanuit het bestuur op 2014
Ook afgelopen jaar heeft wat bestuursactiviteiten betreft in het teken gestaan van de
Hondsbossche en Pettemer Zeewering en het Beheerplan voor Natura 2000-gebied
Abtskolk en De Putten, maar ook een aantal andere zaken hebben wij aandacht
gegeven zoals de plannen voor, en de vele activiteiten in het recreatiegebied
Geestmerambacht in relatie tot het natuurgebied Kleimeer.
Ten aanzien van het gehele proces rondom de kustverdediging voor de
Hondsbossche en Pettemer Zeewering heeft de VWG, samen met Faunabescherming
en enkele andere organisaties, tot het laatste toe getracht te voorkómen dat de
strekdammen voor de kust onder het zand zouden verdwijnen, en daarmee de rijke
aan hard substraat gerelateerde bodemfauna. Het was niet alleen vanwege de unieke
waarde van deze bodemfauna zelf, maar vooral ook vanwege hun betekenis als
voedsel voor vogels als Steenloper, Scholekster, maar ook Kanoet, Paarse
strandloper en Zilvermeeuw, dat wij ons als vogelwerkgroep tot het uiterste tegen
deze ontwikkeling hebben verzet. Uiteindelijk hebben ‘we’ bij de Raad van State
slechts in één opzicht ‘gelijk gekregen’: de Scholekster, een soort met een
zogenaamde ‘ongunstige staat van instandhouding’ in de Waddenzee en de
Noordzeekustzone zal inderdaad te kampen krijgen met een verminderd
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voedselaanbod, waarvoor extra maatregelen getroffen moesten worden. Er wordt
echter geclaimd door de uitvoerders van het project dat die maatregelen inmiddels
(op Texel) al gerealiseerd zijn, maar daar bestaan gerede twijfels over. Enfin, we
hebben ons best gedaan, maar het zal niemand zijn ontgaan, dat de boel meer dan
dik in het zand ligt…
In het late voorjaar van 2014 heeft de Provincie Noord-Holland het ontwerpbeheerplan Natura 2000 voor het gebied Abtskolk en De Putten (inclusief de
Vereenigde Harger- en Pettemerpolder) ter inzage gelegd. Namens de VWG
Alkmaar e.o. heeft het bestuur half juni een aantal zienswijzen op dit ontwerp-plan
ingediend. Hierin hebben we enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de
invulling en interpretatie van de situatie en de daarvoor voorgestelde maatregelen,
ingrepen en beheeropties. Hierop hebben we vooralsnog nog geen enkele reactie op
mogen ontvangen. Wel heeft de secretaris, samen met drie leden, overleg gehad met
een vertegenwoordiger van Natuurmonumenten over een aantal onderdelen voor het
beheer en inrichting van het bij deze organisatie in beheer zijnde deel van het gebied,
te weten de Harger- en Pettemerpolder. Ook in dit overleg hebben wij ons positief
kritisch opgesteld ten aanzien van deze plannen, waarbij we met name de belangen
(rust en voedselgelegenheid voor vooral Dwerggans, Kolgans, Grauwe gans en
Smient) van de vogels hebben getracht te bewaken. Ook hier hebben we vooralsnog
nog niets over teruggekoppeld gekregen.
Het bestuur heeft meerdere keren inzet gepleegd in relatie tot de plannen van het
Recreatieschap Geestmerambacht. Zowel voor het ‘Adventure park’ als voor een
nieuw bestemmingsplan voor een evenemententerrein hebben wij met het schap om
tafel gezeten. Onze voornaamste inzet was daarbij “blijf zoveel mogelijk van het
Kleimeer af”. Wij bedanken vooral de Stichting Kleimeer die zich onvoorwaardelijk
heeft ingezet om het ‘Adventure park’ op een andere plaats te krijgen.
De contributie gaat met ingang van 2015 naar € 20,00. Dit is besloten in de
ledenvergadering van 2014.
Ook dit jaar is het ledenaantal van de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. gegroeid, we
hebben momenteel 281 leden. De activiteiten die er dit jaar binnen de
vogelwerkgroep zijn georganiseerd waren de excursies (zijn nog steeds zeer
populair), de lezingen (werden weer druk bezocht), de excursie van het
Geestmerambacht/Kleimeer voor de nieuwe leden, de inventarisatie van broedvogels
in Alkmaar, de regelmatig verschijnende nieuwsbrief, promotie-activiteiten (o.a.
Stadsgroenmarkt), deelname aan Euro-birdwatch (met drie telposten binnen ons
werkgebied bemand), afstemming IVN en KNNV, inzet voor nieuwe
huiszwaluwtillen (gefinancierd vanuit de stadsvogelprijs die we eerder hebben
gewonnen), afstemming Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland,
deelname aan de Nationale Vogelweek.
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Ook onze site wordt ook gevonden door u, door niet-leden die vragen hebben over
vogels (vooral als het gaat om broedvogels), of door mensen die lid willen worden.
De huidige voorzitter en het algemeen bestuurslid treden af en zijn statutair niet
herkiesbaar. Op het moment van het schrijven van dit verslag is wel al een algemeen
bestuurslid gevonden, maar zijn we nog op zoek naar een nieuwe (kandidaat)
voorzitter. Rob Struyk zal als algemeen bestuurslid toetreden tot het bestuur.
Beleid 2015
In het beleid voor 2015 is voorzien om het fenomeen van een excursie voor nieuwe
leden en/of beginnende vogelaars te handhaven. Hierbij kan worden gedacht aan een
bezoek aan het Geestmerambacht, een tocht naar de Nachtzwaluwen van het duin,
een roofvogelexcursie of iets dergelijks.
Aanvankelijk lag het ook nog in de bedoeling om, in samenwerking met IVN en
KNNV in 2015 een vogelcursus te organiseren, maar recent is besloten dit tot 2016
uit te stellen omdat de KNNV in dezelfde periode al twee cursussen organiseert.
Samen met de KNNV en het IVN gaan we kennismaken met het nieuwe
gemeentebestuur.
Als laatste willen we onderzoeken of we meer aansluiting kunnen krijgen bij
basisscholen om kinderen te interesseren voor vogels.
Paul de Jong (voorzitter)
Maarten Platteeuw (secretaris)

Bijlage 3

Financieel jaaroverzicht 2014
In 2014 kwamen er 19 leden bij, waren er 8 opzeggingen en helaas overleed één lid.
De nieuwe leden heten wij nogmaals van harte welkom. Het ledental is zodoende
gegroeid naar 281. Er zijn 11 leden die De Kleine Alk alleen digitaal ontvangen.
De financiën ontwikkelden zich ongeveer zoals verwacht. De uitgaven vielen zelfs
wat mee. De ontvangsten vielen ook wat mee, mede doordat ca. 25 leden wat extra’s
stortten. Hiervoor dank en mogen velen dit goede voorbeeld volgen. De rente, die
we ontvingen, was lager dan verwacht. In december 2014 was de rente historisch
laag t.w. 0,6% bij de ING en 0,2% bij de Triodos Bank.
Omdat er al een aantal jaar meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt en we een
boekje willen laten maken van het broedvogelonderzoek in Alkmaar in 2014, namen
de leden in de jaarvergadering van 19 maart 2014 het voorstel aan om de contributie
te verhogen naar € 20,00 in 2015.
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Wij verzoeken bij deze iedereen die geen machtiging heeft afgegeven dit voor 1 april
2015 te storten op rekeningnummer NL17 INGB 0002 1973 46. En zoals gezegd iets
meer is altijd welkom. In april a.s. sturen wij de overigen per e-mail een verzoek om
de contributie over te maken.
De kascommissie bestond uit Arie Baas en Ger Molenaar.
Auke Burrie (penningmeester)

Inkomsten 2014

Euro

Uitgaven 2014

Euro

Contributies
Boekverkoop
Rente
Excursie Breskens

4470,10
174,00
98,06
778,40

Lezingen
De Kleine Alk
Bestuurskosten
Website
SVN, Sovon
Bankkosten
Griffiekosten
Excursie Breskens

680,00
1445,83
354,10
434,14
51,10
170,72
159,00
778,40

Totaal inkomsten 2014

5520,56

Totaal uitgaven 2014

4073,29

Totaal inkomsten 2014
5520,56
Saldo ING
01-01-2014 2200,90
Saldo kas
01-01-2014
188,63
Spaarrek. ING 01-01-2014 4509,40
Saldo Triodos 01-01-2014 8294,01
Totaal
20713,50

Totaal uitgaven 2014
4073,29
Saldo ING
31-12-2014 3540,71
Saldo kas
31-12-2014
198,03
Saldo ING
31-12-2014 4562,51
Saldo Triodos 29-12-2014 8338,96
Totaal
20713,50

Begroting 2015
Inkomsten
Contributies
Boekjes
Rente
Tekort
Sponsoring boekje
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5600,00
p.m.
50,00
3520,00
p.m.

Uitgaven
Lezingen
Zaalhuur
De Kleine Alk
Porto
Bankkosten
SVN, Sovon
Bestuurskosten
Website
Boek broedvogels

900,00
200,00
1600,00
400,00
200,00
50,00
400,00
220,00
5000,00

Totaal

9170,00

Onvoorzien
Totaal

200,00
9170,00

Bijlage 4

Jaarverslag redactie van De Kleine Alk 2014
In 2014 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 Wilbert Kerkhof werden teksten ontvangen voor de lezingen van de
KNNV afdeling Regio Alkmaar; zij kennen geen algemene excursies meer, maar
alleen die van de werkgroepen. 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, waar Michael Abels van Finesse Druk er een drukklare pdf van maakte.
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 de coördinatie en
verdere verspreiding voor haar rekening nam, voor het eerst samen met Lotty Faber.
Zij voorzagen ze van adresstickers en deden het deel dat per post wordt verzonden in
enveloppen. Dit laatste stond al jaren fout in het verslag. Een aantal andere
vrijwilligers zorgde vervolgens dat de leden het blad ook daadwerkelijk kregen.
In 2014 verschenen vier nummers: de complete jaargang 32. 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 (Hondsbossche
Zeewering, Steenlopers, Paarse strandlopers, Reestdal), broedvogelinventarisaties
(IJsvogels, Kerkuilen, Steenuilen, Oudorperhout), projectinfo door leden
(Bescherming Kleine torenvalk in Spanje, Jaar van de Spreeuw). Gemiddeld waren
er ruim twee excursieverslagen per nummer, waarvan Dirk van der Made al
jarenlang een groot deel voor zijn rekening neemt. Ook een vast gegeven is de
cartoon door Wim Schols. Het waarnemingenoverzicht is één keer van Pierre
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overgenomen door Miranda. Verder waren er de gebruikelijke aankondigingen en
oproepen. Het aanbod aan vogelgerelateerde gedichten was onverminderd (5), zodat
we weer in ieder nummer een gedicht konden plaatsen, waarvan vier van Hans
Dorrestijn.
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 vanaf 2000 ligt, de cursieve
dat het daar >20% onder ligt.
Totaal 124 pagina’s (40 minder dan vorig jaar en precies 20% onder het
gemiddelde), waarvan ca. 121 gevuld oftewel gemiddeld 30 pagina’s per nummer,
22 auteurs, 14 kortere of langere artikelen van gemiddeld 2,2 pagina’s (totaal 31
pagina’s, het laagste aantal sinds 2000), 16,25 pagina’s voor de waarnemingen (dit
aantal lijkt zich op een lager niveau te stabiliseren), 25 voor excursie- en
reisverslagen (waarvan de helft in nummer 2) en 18,25 voor oproepen en
aankondigingen. Dit alles was voorzien van 67 foto’s en dat is gemiddeld 16,75 per
nummer (10,2 per nummer in 2000-2007, 19,7 sinds 2008). Verder nog 3 figuren, 6
tabellen, 4 cartoons en 1 andere tekening, waardoor het gemiddelde aantal
illustraties per nummer op 18,8 lag. Sinds 2008 ligt dat nu op 23,4, terwijl het
slechts 13,3 was van 2000-2007. Over het algemeen weer een gemiddeld jaar.
Dank aan allen die dit jaar iets voor ons verenigingsblad hebben geschreven! Het
begint wellicht saai te worden, maar er zijn nog steeds onderwerpen waar de leden
weinig over horen, terwijl er wel degelijk iets over te melden is, zoals zeetrek-,
watervogel- en ook 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, of iets kan
schrijven over inventarisaties, tellingen of bijzondere waarnemingen.
Namens de redactie,
Tom Damm (hoofdredacteur)

Bijlage 5

Jaarverslag Natuurwetenschappelijke commissie 2014
De belangrijkste activiteit van 2014 was het organiseren van de 10-jaarlijkse
broedvogelinventarisatie van de stad Alkmaar. Dit is voornamelijk door Harry Smit
gedaan. Als voorbereiding daarop was in de herfst ook al een cursus georganiseerd
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die op 22 februari werd afgesloten met een stadsexcursie. Om de clustering te
standaardiseren zijn de gedigitaliseerde telgebieden in SOVON-database opgenomen
en zijn de 25 tellers van een inlogcode voorzien, voor zover ze die nog niet hadden.
Na het invoeren van de waarnemingen van de inventarisatieronden werd met een
druk op de knop de autoclustering gestart en verscheen het aantal territoria van je
telgebied. Over de globale resultaten heeft Tom een verhaal gehouden op de NoordHollandse Natuurdag op 22 november. In de herfst heeft vooral Harry al veel teksten
geschreven en 20 september zijn we bij elkaar geweest om één en ander te
bespreken. We zullen proberen het boekje in het voorjaar af te ronden. Er was reeds
een verzoek van de Provincie om getallen m.b.t. Huismus, Gierzwaluw en rode
lijstsoorten. Daar is nog geen gehoor aan gegeven i.v.m. de conceptstatus van de
gegevens.
Daarnaast is er overleg geweest over de ontheffing van de Flora- en Faunawet die de
gemeente Alkmaar samen met de gemeenten Haarlem en Leiden heeft gekregen op
basis van het belang onderzoek. De ontheffing is verkregen voor de periode van 31
januari 2014 tot en met 30 januari 2017.
De presentaties over vogelgeluiden van 2008 en 2010 zijn opgediept en aan Rob
Struyk gestuurd i.v.m. een mogelijke herhaling.
Tom Damm, Maarten Platteeuw, Harry Smit

Bijlage 6

Jaarverslag IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o. 2014
De ongewoon zachte winter volgend op een paar strengen winters heeft de IJsvogels
weer een enorme stimulans gegeven. Het aantal territoria is gestegen van 3 tot 4 in
2013 naar minimaal 6 en mogelijk 8. Met een select gezelschap zijn in februari in
het werkgebied op een aantal plekken wanden geschoond en zelfs een nieuwe
gemaakt.
In de Egmonderhout is minimaal twee keer gebroed en bij de Hortus Alkmaar was
het zelfs vier keer raak. Op sommige dagen konden bezoekers van de Hortus
Alkmaar ook mooi genieten van de onbeholpen pogingen van jonge IJsvogels om vis
te vangen en vooral van het bedelen bij hun regelmatig langsvliegende ouders. In
Langedijk waren 2 territoria waarvan in de Kleimeer twee keer een nest is
grootgebracht en tussen de eilanden in het Oosterdelgebied (Noorderplas)
waarschijnlijk ook twee keer. Ook in Oudorp en bij de Karperton is een territorium
vastgesteld. Bij de Karpervijver in Bakkum is behalve een territorium weinig
bekend. Dat er vanaf augustus toch overal in de regio IJsvogels zijn gemeld, met 15
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geringde juveniele dieren op het ringstation Castricum duidt op een goed
broedsucces. Het uitgebreide jaarverslag zal in het 1e nummer van de Kleine Alk
worden gepubliceerd.
Rutger Polder

Bijlage 7

Jaarverslag Roofvogelwerkgroep 2014
Voor het twintigste achtereenvolgende jaar heeft de Roofvogelwerkgroep NoordKennemerlands Duin (RNKD) het duingebied tussen Camperduin en Wijk aan Zee
onderzocht op broedende roofvogels. RNKD bestaat uit een Zuid- en een Noordgroep, de Zuid-groep bestaat uit leden van VWG Midden Kennemerland, de Noordgroep uit leden van VWG Alkmaar.
Resultaten van 2014 (N = Noord-groep, Z = Zuid-groep)

Wespendief
Havik
Sperwer

aantal
territoria
N
Z
2
3
9
16
3
5

Buizerd
Torenvalk
Boomvalk

10
1
-

Succesvolle
broedgevallen
N
Z
2
6
13
2
3

46
4
1

8
-

30
-

Uitgevlogen
juvenielen
N
Z
4
14
38
3
12
15
-

70
-

In 2014 deed Pieter van Korstanje voor het laatst mee. Versterking in 2015 was er
van Sjaak Liefting, Gerard Bek en Simon Brumby.
Dook Vlugt

Bijlage 8

Jaarverslag lezingen 2014
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Gewoontegetrouw waren er negen avondvullende lezingen, die ons naar de meest
afgelegen delen van de wereld brachten. In januari nam Garry Bakker ons mee naar
Thailand, waar onder meer de mythische Lepelbekstrandloper nog kan worden
gevonden. Fred Koning liet, namens het roemruchte zandhoender-genootschap, in
februari fraaie beelden zien van Ethiopië. Een land dat niet voor het eerst bij ons
voorbij komt. Ook bijna gewoontegetrouw kwam na de ledenvergadering van maart
Pierre van der Wielen ons vertellen over zijn bijzondere reizen. In april was het tijd
voor het wat zwaardere werk. Op buitengewoon boeiende wijze maakte Maarten
Loonen ons deelgenoot van zijn al 30 jaar durende onderzoek aan de op Spitsbergen
broedende Brandganzen. Ook het verband met het inmiddels grote aantal broedende
Brandganzen in ons land kwam daarbij aan de orde. De mei-avond is voor de leden:
het aanbod en de kwaliteit van de korte bijdragen liet niets te wensen over.
Na de zomer mocht Harm Niesen in september van start gaan met Florida in de
‘winter’. Daarna was het in oktober weer hoog tijd voor wat meer wetenschappelijk
verantwoord werk. Kees Camphuysen voldeed daar met zijn lezing over de grote
meeuwen ruimschoots aan. Ook de lezing van oude bekende Marc Argeloo in
november over de vogelwereld aan weerszijden van de “Lijn van Wallace” viel in de
categorie ‘wetenschappelijk verantwoord en toch leuk’. We prijzen ons gelukkig dat
we voor de decembermaand Jan Stok weer hebben kunnen overhalen, een van zijn
legendarische en volstrekt onnavolgbare lezingen te houden. De verwachtingen van
het massaal opgekomen publiek werden bepaald niet teleurgesteld.
Harm Niesen

Bijlage 8

Jaarverslag excursies 2014
In 2013 stonden er 11 excursies op het programma. De bestemmingen waren de
volgende: Zuidpier e.o., rondje Noordkop, Oostvaardersplassen e.o. (twee keer),
Hoge Veluwe, drie dagen Zeeland met twee dagen Breskens, Fochteloërveen en
Diependal, Lauwersmeer Texel, Maasvlakte en de Friese Waddenkust.
Bij de excursies was het weer redelijk tot goed, al hadden we tijdens de excursie van
de Zuidpier in de ochtend veel regen. Alle excursies waren geslaagd te noemen
afgaande op de positieve reacties.
De belangstelling voor de excursies was lager dan in topjaar 2013, maar hoger dan
in de jaren daarvoor. Het gemiddelde over de 11 excursies is 16,0 deelnemers. In
2013 was dat 19,7 en 2012 14,3. De deelnemersaantallen lagen tussen de 10 en 23
personen. De bestemmingen die de meeste deelnemers trokken waren de Hoge
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Veluwe met 23 en de Friese Waddenkust met 22 deelnemers. De laagste aantallen
deelnemers waren voor het rondje Noordkop en het tweede bezoek aan de
Oostvaardersplassen e.o. met beide 10 deelnemers. De Oostvaardersplassen was
voorheen de populairste bestemming, maar ook de eerste excursie daarnaartoe dit
jaar leverde slechts 11 deelnemers op.
Voor 2014 houden we het kilometertarief op € 0,20, tenzij de benzineprijs flink gaat
dalen.
Overigens zijn we nog steeds op zoek naar mensen die jaarlijks een
buitenlandexcursie willen organiseren. Wie wil ons helpen?
De excursies werden op volgorde van datum geleid door Tom Damm, Pierre van der
Wielen, Rutger Polder, Jan Stok, Harm Niesen, Paul de Jong, Marco Witte en Mart
van Zweeden.
Allemaal hartelijk bedankt!
Erwin van Saane en Pierre van der Wielen

Bijlage 10

Ledenmutaties
Opgezegd 2014
Roelof de Beer
Nico Driehuis
Gerard Jansen

Jannes Niphuis
Johan Reus
Crick Schut

Marja Tromp
M. van ’t Veen/
B.M. Kaandorp

Anita van Dort
Francis Duijs
Aad Faasse
Lucia Heijselaar
Gina Hoekstra
Mattias Hofstede
Anneke van Kleef

Sara Licher
Antoine de Reus
Wobke Slaghuis
Bert van Veen
Jaap Walta

Overleden 2014
Mevr. M. Boersma

Nieuwe leden 2014

Vera Baltus
Ed Bes
Gerard Bes
Inge Boeder
Tinke Brommet-Martens
Jaap Buis
Wim Corbijn
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