Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Woensdag 13 maart 2013, 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.
15.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen vergadering d.d. 21 maart 2012 (zie bijlage 1)
Jaarverslag Algemeen (zie bijlage 2)
Nieuw beleid (zie bijlage 3)
Financiën (zie bijlage 4)
a. Verslag 2012
b. Verslag kascontrolecommissie
c. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
d. Begroting 2013
Jaarverslag redactie De Kleine Alk 2012 (zie bijlage 5)
Jaarverslag Natuurwetenschappelijke Commissie 2012 (zie bijlage 6)
Jaarverslag IJsvogelwerkgroep 2012 (zie bijlage 7)
Jaarverslag Roofvogelwerkgroep 2012 (zie bijlage 8)
Jaarverslag lezingen 2012 (zie bijlage 9)
Jaarverslag excursies 2012 (zie bijlage 10)
Kilometervergoeding excursies
Rondvraag
Sluiting

Pauze
Na de pauze neemt Erwin van Saane ons mee naar het mooiste vogeleiland van
Griekenland, Lesbos, waar hij in 2011 prachtige plaatjes maakte van bijzondere soorten.
Vervolgens laat Hans Brinks ons genieten van al het moois dat onze eigen provincie
aan vogels te bieden heeft.
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Bijlage 1

Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden
op 21 maart 2012 te Alkmaar
Aanwezig waren 59 leden inclusief bestuur bestaande uit Harry Smit (voorzitter),
Miranda Zutt-van der Made (secretaris), Auke Burrie (penningmeester), Cees de
Haan en Paul de Jong
1. Opening. Harry opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen. Afwezig met afbericht: Rutger Polder, Ger
Molenaar, Kees Roobeek, Hennie Palmers, Ben van Wees, Cees Verkerke, Hans
Brinks, Gerard Langedijk en Erwin van Saane.
Jan Vrouwe stelt de vraag of we als Vogelwerkgroep buitenlandse projecten zouden
willen ondersteunen. Tijdens lezingen zien we veel prachtige beelden van reizen, maar
ook soms schrijnende armoede. Kunnen we niet iets doen? Bijvoorbeeld verrekijkers
inzamelen, wetenschappelijk onderzoek en gidsen ondersteunen. Harry stelt dat dit
meer een taak is van Vogelbescherming Nederland en dat wij vooral gericht zijn op de
regio. Daar gebeurt al genoeg waar we onze handen als bestuur vol aan hebben. De meeste leden lijken het hier mee eens te zijn. We komen er nog op terug in een Nieuwsbrief.
De IJsvogelwerkgroep heeft een verzoek ingediend om financiële steun voor de aanschaf van gereedschap en een waadpak. Jan Vrouwe vraagt of dat echt nodig is omdat
de KNNV twee jaar geleden ook al een financiële bijdrage heeft gegeven. Sipke
Gonggrijp vertelt dat er nu vaak pakken van de gemeente worden geleend en dat is
eigenlijk niet de bedoeling. We zijn trots dat we een IJsvogelwerkgroep hebben. Er
wordt wel afgesproken dat er een toelichting wordt gevraagd wat er precies nodig is.
Ben van Wees heeft de vraag gesteld wat het standpunt van de Vogelwerkgroep is ten
aanzien van begrazing. Dit is een vraag die niet zo eenvoudig te beantwoorden is. Het
hangt van de situatie af. Het zou niet overal zomaar toegepast moeten worden.
Bovendien zou, als ervoor gekozen wordt om te begrazen, dit moeten worden gevolgd
en geëvalueerd.
Er wordt een oproep gedaan om te helpen flyeren bij roofvogelshows en voor het
bemannen van een kraam tijdens de zomermarkt in de Rekerhout.
Ger Molenaar stelt dat de trip naar Helgoland al vol was voordat hij De Kleine Alk
had gekregen. Leden zonder internet hebben zo een achterstand. Eerder heeft Joke
Eeltink al eens aangegeven dat degene die het eerst De Kleine Alk thuisbezorgd kreeg
de grootste kans heeft om mee te kunnen met een buitenlandse trip. We doen ons
best, maar het is dus erg moeilijk om iedereen gelijktijdig te bereiken. Er wordt gesuggereerd om op te geven voor een bepaalde datum en dan te loten. Harry stelt dat het
voor de organisatoren wel leuk moet blijven. Het is nu al een hoop geregel en we zijn heel
blij dat er een aantal leden zijn die dit op zich nemen. We willen hen niet extra belasten.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 16 februari 2011. Geen opmerkingen.
4. Jaarverslag Algemeen. Harry neemt nog een paar hoogtepunten van het jaar door.
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Het lanceren van de website: Miranda wordt met een applaus bedankt voor haar werk,
het winnen van de Zilverenmaanprijs en het winnen van de aanmoedigingsprijs van €
10.000,— door de gemeente Alkmaar. We zijn momenteel druk bezig met plannen
maken voor het zinvol besteden van dit bedrag. Zo worden op 3 april gierzwaluwkasten geplaatst bij het Karenhuis, worden mussenlessen gegeven op basisscholen en
wordt gekeken waar en hoe er mussenvides kunnen worden geplaatst. Het jaarverslag
wordt vastgesteld, geen opmerkingen.
5.Nieuw beleid. We hebben zelf een aantal ideeën:
Gesprek aanvragen met wethouder Nagengast over meeuwen en vogelvriendelijk bouwen. Harry heeft een gesprek gehad met Jessica Ramakers over de meeuwen. Johan
Bos meld dat hij ook met haar al eens naar Den Haag is geweest naar een dag over
meeuwen, maar dat daar niets uit is gekomen. De dag voor de vergadering stond er
een artikel in de krant dat de gemeente mogelijk in 2013 eieren wil verwisselen. Er
zijn inmiddels wel een aantal maatregelen genomen als ondergrondse vuilopslag, stevige gele zakken en een anti-voerposter. We blijven hameren op het inrichten van gedoogplekken in bijvoorbeeld de Boekelermeer. Harry wil het rapport van een onderzoek gedaan in Leiden afwachten voor het gesprek met de wethouder wordt
aangevraagd. Als de gemeente toch een vergunning gaat aanvragen voor omruilen van
eieren zullen wij deze aanvechten. Jan Oostingh geeft aan dat de gemeente langs de
Hoevervaart erg rigoureus heeft gesnoeid, iets wat niet valt te rijmen met het winnen
van een Stadsvogelprijs. We zien de Stadsvogelprijs als aansporing om goede dingen te
doen, wij houden een vinger aan de pols.
We willen een eigen folder maken voor het werven van nieuwe leden en informatie
geven wat een vogelwerkgroep is en doet.
We blijven aandacht vragen voor de negatieve gevolgen van Roofvogelshows.
We gaan de volgende broedvogelinventarisatie van Alkmaar voorbereiden. Gedacht
wordt aan het geven van een korte basiscursus om leden op te leiden.
Voorbereiden landelijke broedvogelinventarisatie van Sovon. Als er tekort capaciteit
blijkt te zijn wordt gekozen voor de ‘eigen’ stadsvogelinventarisatie. We voeren deze
wel zoveel mogelijk zo uit dat de gegevens ook bruikbaar zijn voor Sovon.
Het afgelopen jaar is een groot deel van de oude adressenlijst nagelopen op
Gierzwaluwen. In 2012 zullen de overige adressen worden bezocht. Het is de bedoeling dat de gemeente Alkmaar deze adressen koppelt aan bouwaanvragen, zodat als er
een bouwvergunning wordt aangevraagd voor een locatie waar Gierzwaluwen voorkomen er direct een melding van verschijnt.
Afronden van de website.
HBPZ: we blijven hier de ontwikkelingen volgen en proberen bij te sturen met andere
natuurorganisaties. Na afloop van de vergadering geeft Harm een uitleg over wat de
plannen zijn en wat er verloren dreigt te gaan.
Er komen geen aanvullingen van de leden, dus het bestuur gaat hier komend jaar mee
aan de slag.
6. Financiën. Hennie Palmers en Jan Vrouwe vormen dit jaar de kascommissie en
werden helemaal thuis opgehaald door Auke. Dit maakte hen wantrouwig en extra
alert, maar hun wantrouwen bleek ongegrond want Auke had alles keurig voor elkaar.
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Het is nu ook een stuk makkelijker controleren nu alles via bank/internet gaat.
Jannie Nijman merkt op dat er moet staan ‘de kascommissie bestaat i.p.v. bestond uit’.
Bij de donaties vermelden dat het donatie van Shell betreft en dit ook melden in het blad.
De renteopbrengsten zijn erg laag, daar moet meer uit te halen zijn. Geld dat we langere tijd niet nodig denken te hebben op een ASN-depositorekening zetten of bij een
andere groene bank. Dit gaat Auke onderzoeken.
De kosten van de website zijn veel hoger dan vooruit begroot. Dit komt door een aantal oorzaken:
In de begroting van 2010 is vergeten de BTW in het begrote bedrag op te nemen.
In de begroting van 2010 is geen rekening gehouden met een bedrag aan hosting
(€179, 40 excl BTW), domeinregistratie (voor 5 jaar 35,00 excl. BTW) en overschrijvingskosten nameservers (15,— excl. BTW).
Tijdens het ontwikkelen van de website ontstonden er extra wensen, zoals Pdf Kleine
alk, fotoboek, contactformulieren, publicaties e.d. Hiervoor is offerte gedaan (€
650,— excl. BTW).
Doordat TIU laat was met het sturen van de eerste rekening komen deze kosten allemaal in 2012 in plaats van verdeeld over 2 jaar.
Het was een grote wens van de leden om een nieuwe website te hebben en het resultaat mag
er zijn. Miranda heeft er enorm veel uren in gestoken waar niet voor is betaald.
Er is in voorgaande jaren gezocht naar een goedkope oplossing (stageopdracht, startend
bedrijf), maar dat liep steeds op niets uit. Er is toen gekozen om met een bedrijf in zee te
gaan zodat de voortgang gewaarborgd is en omdat er voldoende financiële middelen waren
(legaat, inkomsten boekje). Er zijn twee offertes aangevraagd die dicht bij elkaar lagen. We
hebben gekozen voor TIU omdat het makkelijker communiceren is met een bedrijf dicht
in de buurt. Zij hebben een prima website gebouwd voor een redelijk bedrag.
Jan Vrouwe en Hennie Palmers verlenen de penningmeester decharge en worden door
de voorzitter bedankt. Jan Vrouwe treedt statutionair af als lid van de Kascommissie
en Coen de Rijk en Dirk van der Made melden zich aan. Na loting treedt Dirk van
der Made toe tot de kascommissie.
7. Jaarverslag waarnemingensecretaris. Geen opmerkingen. Harry deelt mede dat
Marjo Mol deze taak op zich gaat nemen.
8. Jaarverslag redactie De Kleine Alk. Geen opmerkingen.
9. Jaarverslag Natuurwetenschappelijke Commissie. Geen opmerkingen. Harry
deelt mede dat Kees Roobeek heeft aangegeven te stoppen met zijn deelname. Nieuwe
kandidaten kunnen zich melden bij Harry of Tom.
10. Jaarverslag lezingen en excursies. Geen opmerkingen.
11.Jaarverslag IJsvogelwerkgroep. Geen opmerkingen.
12.Jaarverslag Roofvogelwerkgroep. Dook Vlugt laat een mooie poster zien, een
uitvergroting van de flyer. Deze is te lenen bij hem of Miranda. Tevens laat hij weten
dat er een e-mailnetwerk wordt opgezet door Roofvogelwerkgroep Nederland en
mogelijk een aantal andere organisaties. Als er dan ergens een show wordt gegeven
wordt de organisatie overstelpt met mails dit niet meer te doen. Een uitleg en oproep
voor deelname verschijnt in de Nieuwsbrief. Jannie Nijman merkt op dat ze onlangs
in de vijvertuinen van Ada Hofman ook roofvogels zag. Onbekend is of dit een per-
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manente show betreft of slechts een tijdelijke. Als dit laatste het geval is dan zou een
mailbombardement hier op zijn plaats zijn. Dook vraag leden zich te melden die willen helpen flyeren mocht dit nodig zijn.
13. Rondvraag Jannie Nijman merkt op dat het jaarverslag op de website geplaatst
dient te worden.
Tevens doet ze een oproep voor meer samenwerking met de KNNV. Mogelijk gaat het
landelijk bestuur van de KNNV samen met het IVN. Vorig jaar is er al een oproep
gedaan om een gezamenlijk blad uit te geven, maar daar waren de leden geen voorstander van. We doen wel steeds meer dingen (beschermingszaken, cursus) samen,
maar het karakter van de Vogelwerkgroep is nu eenmaal anders.
Conny geeft aan dat de verschijningsdatum van De Kleine Alk en het Jaarverslag
dicht bij elkaar lagen. Hadden deze niet samen verspreid kunnen worden? De Kleine
Alk was door de vakantie van Peter erg vroeg. Samen bezorgen zou echter voor het
Jaarverslag aan de late kant zijn geweest.
Jan Vrouwe merkt nog op dat hij de portokosten best hoog vindt. Hij vindt ook dat het
bestuur zich meer had moeten inspannen om achter een oude regeling aan te gaan. Coen
legt uit dat de regeling waarbij de gemeente de portokosten voor de verspreiding op zich
nam al van vele jaren terug stamt (20 jaar!). We hadden al veel eerder moeten reageren.
Er wordt opgemerkt dat De Kleine Alk ook digitaal verspreid zou kunnen worden.
Sommige leden geven aan dit wel te willen. Er zou dan via de website een Pdf
gedownload kunnen worden na een aankondiging via de mail (Pdf zelf is een zwaar
bestand). Er komt een oproep in de Nieuwsbrief voor leden die dit zo zouden willen.
Er wordt opgemerkt dat de chauffeursvergoeding aan de lage kant is. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd erg gestegen. Het is echter geen verplichting om te rijden.
Het bestuur gaat het bespreken.
Miranda bedankt alle vrijwilligers met een vergeet-me-nietje en zet Erwin van Saane
en Pierre van der Wielen extra in het zonnetje. Al vele jaren zorgen ze voor een gevarieerd lezingen- en excursieprogramma. Alles is altijd goed en op tijd geregeld.
Pierre heeft aangegeven te gaan stoppen en Harry doet een oproep voor een vervanger.
Het bestuur gaat komend jaar door in de huidige bezetting.
14. Sluiting
Bijlage 2

Jaarverslag Algemeen 2012
Terugblik vanuit het bestuur op 2012
Het bestuur is het afgelopen jaar vijf keer bij elkaar geweest. De vorig jaar aangekondigde beleidsvoornemens waren:
Gesprek aanvragen met de Wethouder omtrent meeuwen en vogelvriendelijk bouwen/groenbeheer
Folder maken
Aandacht blijven vragen voor de negatieve gevolgen van Roofvogelshows
Voorbereiden broedvogelinventarisaties Alkmaar en Sovon
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Afronden bezoek Gierzwaluwadressen en terugkoppeling naar gemeente Alkmaar
Ontwikkelingen rond de Hondsbossche zeewering volgen en sturen
Website verder uitbouwen
Organiseren vogelcursus begin 2013

Meeuwen
De meeuwenproblematiek heeft ons ook dit jaar weer bezig gehouden. De plaatselijke
Telegraaf heeft inwoners van Alkmaar opgeroepen hun klachten aan de krant te melden, met een te voorspellen resultaat. Omdat zoiets niet bijdraagt aan het oplossen
van het probleem zijn de voorzitter en secretaris naar wethouder Nagengast gestapt.
Er is goed naar ons geluisterd, maar het blijft afwachten of de gemeente ook in de
praktijk de goede oplossingen weet te vinden. Er zijn signalen dat de gemeente een
vergunning wil aanvragen voor het rapen van meeuweneieren. Als dit niet gepaard
gaat met andere oplossingen, zoals het creëren van nieuwe broedgebieden, is dit een
zinloze activiteit. We houden een vinger aan de pols.

Inventarisaties
Er zijn dit jaar onder de paraplu van de VWG geen inventarisaties of tellingen gedaan.
Enerzijds willen we ons kruit droog houden voor de moeder aller stadsvogelinventarisaties (2014), anderzijds is Sovon een groot landelijk Atlas-project gestart. Wat dit
laatste betreft, alle uurhokken in het werkgebied van de VWG zijn geclaimd. In het
najaar van 2013 willen we een cursus geven om leden met de inventarisatietechniek
van broedvogels vertrouwd te maken. Daarnaast willen we met Sovon contact opnemen om te bezien of onze stadsvogelinventarisatie een bijdrage kan leveren aan het
Atlas-project van Sovon, en omgekeerd.
Bert en Jasper de Haan telden in Alkmaar de Gierzwaluwen voor de door Landschap
Noord-Holland georganiseerde telling.

Stadsvogelprijs
Er is dit jaar maar beperkte vooruitgang geboekt bij het besteden van de
Stadsvogelprijs. Voor Gierzwaluwen is een nestkastenproject uitgevoerd met behulp
van leerlingen van het PCC. De Gierzwaluwen hebben hier overigens nog geen
gebruik van gemaakt.
Connie Wubbels bezocht dit jaar nog de overgebleven adressen van de oude inventarisatielijst. De adressen zijn doorgegeven aan de gemeente Alkmaar, maar toch ging het
bij de renovatie van het dak van de Remonstrantse Kerk aan het Fnidsen bijna fout.
Buurtbewoonster mevr. Mul trok bij ons aan de bel. We benaderden de gemeente en
Mevr. Mourmans van het Zwaluwen Adviesbureau die adviezen heeft gegeven hoe het
best gehandeld kon worden om zoveel mogelijk nesten van Gierzwaluwen te behouden. Navraag bij de gemeente waarom er bij het verstrekken van de vergunning niet
op de aanwezigheid van Gierzwaluwen is gewezen, wees uit dat het adres wel op de
lijst stond, maar niet met de vermelding dat het de Remonstrantse Kerk betrof. We
gaan er van uit dat er van deze fout is geleerd.
De kosten van de benodigde 80 Gierzwaluwdakpannen zal worden betaald uit de
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Stasdvogelprijs. In januari zullen de speciale pannen worden geplaatst.
Het IVN heeft op een school lessen over mussen/vogels verzorgd.
De stadsecologe, die trekker van het project Stadsvogelprijs is, heeft een andere functie
binnen de gemeente gekregen. Er zal met haar contact opgenomen worden om de
voortgang van het project te bespreken.

Animo
Velen van u zullen misschien gehoord hebben dat er binnen Stichting Animo bestuurlijke problemen waren. Na het opstappen van een deel van het bestuur van Animo is
het een tijdlang onduidelijk hoe het nu verder moet. Inmiddels is er weer een bestuur
met als nieuwe voorzitster Myrthle Duurham. Tom Damm vertegenwoordigt de
Vogelwerkgroep in Animo.
Er is door Animo bij de Provincie succesvol geprotesteerd tegen het voornemen om de
haag in de middenberm van de S3 (N245) rigoureus te snoeien tijdens het broedseizoen. Inmiddels is duidelijk geworden dat er plannen zijn de haag helemaal te verwijderen. Verder is er aandacht besteed aan de Bomennota van de gemeente Alkmaar,
worden de plannen omtrent het MCA/Alkmaarderhout nauwlettend gevolgd, werd er
een bomenwandeling over het Bolwerk georganiseerd, is er een geveltuinenwedstrijd
georganiseerd en een schoolproject over afval en energiezuinige lampen.

Gemeente Langedijk
Deze gemeente is begonnen met het opstellen van een ecologische visie. Een aantal
leden hebben gehoor gegeven aan een oproep om gegevens aan te leveren.
Er is naar de gemeente een brief gestuurd over het verloren gaan van de broedgelegenheid
van de kolonie meeuwen nu Westerdel bebouwd gaat worden. Er is gevraagd om voor de
meeuwen een alternatief gebied in te richten omdat ze zeer plaatstrouw zijn en in de toekomst mogelijk voor overlast zouden kunnen zorgen. Er is contact gelegd met Vogelbescherming voor het organiseren van een expertmeeting, maar dit is helaas niet doorgegaan.
Met roofvogels is getracht de kolonie Stormmeeuwen rond het gemeentehuis te verjagen tijdens het broedseizoen. Middels een brief is aangegeven dat dit niet is toegestaan.

Gemeente Bergen
Gasalarm2 heeft een kort geding aangespannen en verloren tegen Taqa omdat zij met
palen met schriklint wilde voorkomen dat er weidevogels zouden gaan broeden in een
perceel waar gebouwd zou worden. De VWG werd verweten dat er geen actie is ondernomen, maar geen van onze leden heeft hierover bij het bestuur aan de bel getrokken.

Hondsbossche en Pettemer Zeewering (HBPZ)
Een speciale actiedag in april tegen versterking van de zeewering, waarbij de strekdammen onder het zand verdwijnen, trok minder belangstelling dan gehoopt. Het blijkt
erg moeilijk te zijn de ‘massa’ te bereiken. Wel positief was het bezoek van de
Zomertoer van het NHD aan de HBPZ. De meeste deelnemers tekenden meteen de
petitie. Er zijn inmiddels ruim 700 handtekeningen verzameld.
Daarnaast is er veel vergaderd, en hoewel het er in het begin nog wel op leek dat de
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natuurorganisaties aardig op één lijn zaten wat betreft verlies en kansen (nagenoeg
geen) voor de natuur lijken we nu toch weer terug bij af. Op Vogelbescherming na
spelen er voor de betrokken landelijke natuurclubs andere belangen (financieel, compensatie) dan voor de Faunabescherming, Stichting Anemoon, Burgercomité
Kustveiligheid DCCM en de Vogelwerkgroep. Vogelbescherming schippert daar een
beetje tussendoor. Toen in november werd medegedeeld dat compensatie voor
Steenlopers niet meer nodig zou zijn omdat hun aantal was toegenomen maakte
Vogelbescherming snel duidelijk dat die conclusie niet klopt en compensatie nog
steeds verplicht is. De landelijke natuurclubs willen nu met een compensatieplan
komen, maar wat er ook wordt verzonnen het zal niet op tijd klaar zijn als alles volgens de planning van HHNK verloopt (starten in 2014/2015).

Beheerplan Natura 2000-gebied Abtskolk & De Putten
Er is een aantal vergaderingen hierover bezocht en er is met name aangegeven dat we
ons zorgen maken over opzettelijke verstoring door honden, knalapparaten, jagers e.d.
Handhaven is het grootste probleem. Daarnaast is aangegeven dat het instandhoudingsdoel van 20 Dwergganzen erg laag is.

Promotie
Afgelopen jaar waren we met een stand vertegenwoordigd op de Dag van het Park.
Hoewel we nu op een betere plek stonden gooide dit jaar het slechte weer roet in het
eten. We hebben besloten niet meer te gaan deelnemen aan dit evenement.
Er is inmiddels een eigen folder.

Website
Er zijn nog een aantal aanpassingen en toevoegingen gedaan aan de website. Het fotoboek werkt inmiddels en wordt langzaam gevuld. Er zijn pdf ’s geplaatst van De
Kleine Alk uit 2011 en er wordt hard gewerkt aan de invulling van de pagina
Werkgebied/gebiedsbeschrijvingen. Daarmee is de opmaak van de website klaar en is
het nu alleen nog een kwestie van invullen van de lege pagina’s.

Bestuurszaken
De samenstelling van het bestuur is in 2012 ongewijzigd gebleven. Wel zullen de
voorzitter en secretaris in 2014 statutair aftreden. Het bestuur doet dan ook dringend
een beroep op de leden geschikte kandidaten voor te dragen. Pierre van der Wielen is
na jaren trouwe dienst gestopt met het organiseren van de lezingen. Het bestuur wil
bij deze nogmaals haar dank hiervoor uitspreken. Wij zijn verheugd dat Harm Niesen
deze taak van hem wil overnemen. Pierre heeft wel aangegeven in het vervolg de
Waarnemingenrubriek te willen gaan verzorgen. Het aantal leden van de VWG blijft
gestaag toenemen, en de teller staat inmiddels op 253.
Harry Smit (voorzitter)
Miranda Zutt-van der Made (secretaris)
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Bijlage 3

Nieuw beleid
• Organiseren Natuurdag Alkmaar
Samen met de KNNV, het IVN en de Stichting Oudorperhout willen we op zaterdag
11 mei (ook Molendag) een Natuurdag organiseren in de Oudorperhout. Deelnemers
kunnen een wandeling maken en langs verschillende punten lopen waar gekeken kan
worden naar o.a. vogels, planten, waterbeestjes en insecten. Wie helpt mee?
• Nationale vogelweek
In 2012 organiseerde Vogelbescherming Nederland deze week voor het eerst. In 2013 is het
van 4 t/m 12 mei. Gaan we hier, naast de Natuurdag, nog extra aandacht aan besteden?
• Organiseren van een cursus stadsvogels inventariseren in het najaar.
• Voorbereiden inventarisatie Alkmaar (2014).
Bijlage 4

Financieel jaaroverzicht 2012
Tot ons leedwezen zijn er ook dit jaar weer drie leden overleden. We willen familie en
vrienden nogmaals onze steun betuigen. Drie leden zegden hun lidmaatschap op, we
kregen er echter dit jaar ook maar liefst 20 nieuwe leden bij. We heten hen nogmaals
hartelijk welkom.
De kascommissie bestaat uit Hennie Palmers en Dirk van der Made.
Auke Burrie (penningmeester)

Inkomsten 2012

Euro

Contributies
Advertentie
Boekje
Excursie Helgoland
Rente

4115,00
50,00
1153,15
3152,88
81,39

Totaal inkomsten 2012

8.552,42

Uitgaven 2012
Lezingen
De Kleine Alk
Betalingsverkeer
Porto
Website
SOVON KVK SVN
Excursie Helgoland
Werkgroepen
Bestuurskosten
Totaal uitgaven 2012

Euro
710,00
1547,20
115,27
403,70
1938,99
72,88
3116,38
39,95
318,92
8.263,29
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Totaal inkomsten 2012
Saldo giro 1-01-2012
Saldo kas 1-01-2012
Saldo bank 1-01-2012
Totaal

8.552,42
7.713,71
186,18
8.139,20
24.591,51

Totaal uitgaven 2012
Saldo giro spaarrekening
Saldo giro 29-12-2012
Saldo kas 29-12-2012
Saldo bank 29-12-2012
Totaal

8.263,29
4.500,00
3.201,12
406,51
8.220,59
24.591,51

Begroting 2013
Inkomsten
Contributies
Rente
Boekje
Tekort

3.800,00
100,00
p.m.
1.460,00.

Totaal

5.360,00

Uitgaven
Lezingen
Zaalhuur
De Kleine Alk
Drukwerk
Porto- en bankkosten
SVN, KVK, SOVON
Verzekering beamer
Website
Bestuurskosten
Onvoorzien
Totaal

900,00
380,00
1.500,00
400,00
500,00
80,00
50,00
1.000,00
350,00
200,00
5.360,00

Bijlage 5

Jaarverslag redactie van De Kleine Alk 2012
In 2012 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
Erwin van Saane (excursies), Wim Schols (cartoon en illustratie bij column), Pierre
van der Wielen (aanleveren van teksten over lezingen), Wim Bart Stoop (column
Ogrut) en Evert Maarschall (lezingen en excursies van de KNNV afdeling Regio
Alkmaar). De VWG-lezingen en -excursies worden ook opgenomen in BLAD, het
tijdschrift van genoemde afdeling van de KNNV en het IVN Noord-Kennemerland.
Er was in 2012 nog geen nieuwe vaste medewerker gevonden voor de waarnemingenrubriek. Pierre van der Wielen heeft deze voor nummer 4 verzorgd en Jan Stok
zorgde daarbij voor foto’s. Pierre had ruim op tijd aangegeven te willen stoppen met
het regelen van de lezingen en dit is nu overgenomen door Harm Niesen. Hierbij
bedanken we Pierre nogmaals voor zijn werk.
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,
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waar Michael Abels van Finesse Druk er een drukklare pdf van maakt. Jannie Nijman
(coördinatie verzending) haalde de dozen met drukwerk op om samen met Connie
Wubbels alles in enveloppen te doen en van adresstickers te voorzien. Een aantal
andere vrijwilligers zorgde vervolgens dat de leden het blad ook daadwerkelijk krijgen.
In 2012 verschenen vier nummers: de complete jaargang 30. 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 (Appel- en andere vinken, de
Oehoe van Heiloo, vogelen vanuit de kano, opmerkingen bij een trektelpost en resultaten ervan, de rest van de door Dook Vlugt in 2010 gestarte serie over de roofvogels
in onze duinen, met Buizerd, Torenvalk en overige roofvogels, een gestrande Jan-vanGent, Oeverzwaluwen bij Intratuin, Muskuseenden in Daalmeer), broedvogelinventarisaties (Huiszwaluwen, Kerkuilen, Steenuilen, Oosterdel, Oudorperhout,
Zwartkopmeeuwen met kleurringen), projectinfo door derden (Tuinvogeltelling,
Dwergganzen) en er werden enkele soms stevige meningen aan het papier toevertrouwd (Hondsbossche, Bergermeer, meeuwen op Vegro-terrein). Naast de gebruikelijke excursieverslagen was er een zeer uitgebreide over de buitenlandse excursie naar
Helgoland. Na vijf nummers zonder was er in nummer 4 eindelijk weer eens een echt
waarnemingenoverzicht, met dank aan Pierre, die inmiddels heeft aangegeven deze
rubriek te willen blijven verzorgen. Verder de aankondigingen en oproepen, enkele In
memoriams en ook eens een gedicht.
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 172 pagina’s, waarvan ca. 169 gevuld oftewel gemiddeld 42 pagina’s per nummer, 31 auteurs, 28 kortere of langere artikelen van gemiddeld 2,8 pagina’s (totaal 77
pagina’s), 5,5 pagina’s voor de waarnemingen (slechts één echte aflevering), 23,5 voor
excursie- en reisverslagen en 27 voor oproepen en aankondigingen. Dit alles was voorzien van 86 foto’s en dat is gemiddeld 21,5 per nummer. Verder nog 5 figuren, 15
tabellen, 4 cartoons en 1 andere tekening. Een gemiddeld jaar als het gaat om omvang
en bovengemiddeld als het gaat om aantallen.
Dank aan allen die dit jaar iets voor ons verenigingsblad hebben geschreven! 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. Hopelijk
vinden wij – of iemand anders! – weer tijd om de inmiddels drie jaargangen geleden
gestarte series over interessante vogelwebsites en over de telactiviteiten binnen ons
werkgebied nieuw leven in te blazen. We blijven vragen om aan ons blad te denken na
inventarisaties, tellingen of bijzondere waarnemingen.
Namens de redactie,
Tom Damm (hoofdredacteur)
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Bijlage 6

Jaarverslag Natuurwetenschappelijke commissie 2012
Zie ‘Inventarisaties’ in het Jaarverslag Algemeen.
Harry Smit, Tom Damm

Bijlage 7

Jaarverslag IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o. 2012
De winter van 2012 heeft het aantal IJsvogels in de regio gedecimeerd. Na een voorzichtige stijging in 2011 is het aantal territoria gezakt tot maximaal 3.
Met name in de Egmonderhout zijn gedurende de gehele winter IJsvogels gezien en
na de koudegolf in januari/februari waren ze er ook nog. Op de meeste andere plekken zijn ze verdwenen en dat na een veelbelovende start van baltsende IJsvogels in
januari bij de Hortus Alkmaar.
Alleen in de Kleimeer en in Bergen zijn tussen de datumgrenzen nog IJsvogels gesignaleerd. Waar die uiteindelijk zouden hebben gebroed is onbekend gebleven. In de Egmonderhout was zeker een territorium maar ook daar zijn geen juveniele vogels waargenomen.
Veelbelovend is toch het stijgende aantal waarnemingen vanaf juli. Ook bij de
Hortus waren in augustus en september weer twee IJsvogels aanwezig.
Dat alle werkzaamheden van de IJsvogelwerkgroep dit jaar niet veel hebben geholpen mag duidelijk zijn, maar de statistieken laten zien dat het maken van broedwanden wel degelijk helpt.
Overzicht broedparen per gemeente van 1999 tot en met 2012

gemeente
Alkmaar
Heiloo
Castricum
Bergen
Heerhugowaard
Langedijk
Obdam
totaal

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 1
1 1 1 1 1 2 5 3 1 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1
1 1 1 1 1 2
1
2 1 1 1 1 1 1
1 1 3 5 2 2 1
2 2 2
2 1
1 1
?
1 1 1 2 3 3 4 8 10 17 7 5 7 3

Dankwoord
Ik wil iedereen die heeft geholpen met het onderhouden en maken van wanden en het
monitoren bedanken voor de inzet en hulp. Wie meer wil lezen over de
IJsvogelwerkgroep verwijs ik naar het volledige jaarverslag in De Kleine Alk 1.
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IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o., postadres R. Polder, Westerweg 232, 1815 JK Alkmaar,
r.polder1@hetnet.nl
Rutger Polder

Bijlage 8

Jaarverslag Roofvogelwerkgroep 2012
Voor het 18e jaar heeft de Roofvogelwerkgroep onderzoek gedaan in de duinen tussen
Camperduin en Egmond aan Zee naar het broeden van dagroofvogels. Het gebied ten
zuiden van dit stuk duin, tot Wijk aan Zee, is wederom onderzocht door de
Roofvogelwerkgroep van VWG Midden-Kennemerland (de zuidgroep). Het gezamenlijke verslag is half december verschenen.
Wespendief één broedgeval dit jaar in Schoorl en één territorium in Bergen, twee uitgevlogen jongen.
Havik maar liefst tien territoria, één in Wimmenum, drie in Bergen en zes in Schoorl,
16 uitgevlogen jongen. Opvallend was het feit dat vier broedgevallen in de ei-fase zijn
mislukt. Verstoring door Zwarte kraai en Nijlgans waren aan de orde, bij twee andere
gevallen is niet bekend waardoor het is mislukt.
Sperwer twee broedgevallen, één mislukt, de ander met twee uitgevlogen jongen.
Voor het eerst sinds 2009 weer een geslaagd broedpaar.
Buizerd slechts drie broedgevallen (in 2012 acht), één in Bergen en twee in Schoorl,
zeven bezette territoria, zes uitgevlogen jongen. Een schril contrast, tussen Wijk aan
Zee en Egmond aan Zee waren 29 broedgevallen en 46 uitgevlogen jonge Buizerds.
Torenvalk één broedgeval in een nestkast noord van Egmond aan Zee, vier juvenielen.
De meeste juvenielen van de vijf soorten roofvogels zijn geringd.
Hieronder een overzicht van vastgestelde territoria in het duingebied van Schoorl,
Bergen en Wimmenum over de jaren dat er onderzoek is gedaan door de roofvogelwerkgroep.
Wespendief
Havik
Sperwer
Buizerd
Torenvalk

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2
6 7 9 10 11 12 11 11 11 9 11 8 7 8 7 8 9 10
5 6 3 3 7 6 7 6 9 5 7 4 3 2 2 1 0 2
3 8 4 8 6 6 8 8 10 9 14 14 18 16 15 11 11 7
2 2 2 2 2 4 6 3 3 2 1 1 4 2 2 2 1 1

Paskal Marnette, werkzaam als boomverzorger in de gemeente Heiloo, heeft zich aangediend als klimmer. Als jonge roofvogels geringd moeten worden komt hij in beeld.
De zuidgroep heeft drie onderzoekers die ook naar nesten klimmen om te ringen.
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Deelnemers aan het onderzoek:
Jan Boersma, Jacos Jes, Kees Keijzer, Ben van Wees, Paul de Jong, Pieter Korstanje,
Kees Klaij, Sander Schagen, Carina Oosterhuis, Giel v.d. Pluijm, Antoine de Reus,
Gerrit Stam, Jan Stok en Dook Vlugt.
Jan Boersma heeft aangegeven te stoppen met het roofvogelonderzoek, hij heeft vanaf
1998 het deelgebied Bergen ‘gedaan’, samen met Ben van Wees.
Dook Vlugt

Bijlage 9

Jaarverslag lezingen 2012
Ook dit jaar kwamen we weer op negen avonden bijeen om plaatjes van diverse reizen
over de gehele wereld te bewonderen. We trapten af met Sander Lagerveld die ons zijn
avonturen op de diverse kleine eilandjes in Indonesië liet zien. Duidelijk was dat de
inzet geweldig was maar dat het gewenste resultaat uitbleef. Wat de meeste leden vooral zal zijn bijgebleven zijn niet zozeer de vogelplaatjes maar de plaatjes van zijn wegrottende benen. Ach, sommige mensen zijn zo hardleers dat ze wat minder subtiele
hints nodig hebben. De lezing van februari ging over het leven van de Boerenzwaluw
in zowel zijn broed- als overwinteringsgebied door Bennie van den Brink. Een prachtverhaal! Zelfs zo mooi dat íe inmiddels op herhaling is geweest bij de KNNV. Hoewel
wat kort, het was immers na de jaarvergadering, lukte het Johan Bos in maart uitstekend om een goede indruk te geven van zowel het land als het vogelen in Ethiopië.
Voor april hadden we Wim Tijsen gestrikt om wat te komen vertellen over de door
hem zo geliefde Tureluurtjes. Hij volgt ze al jaren op en rond Wieringen en kan
inmiddels van meerdere generaties de stamboom uittekenen. In mei sloten we het
voorjaar af met enkele korte verhaaltjes van eigen leden. Plenty talent binnen de club
om voor een avondvullend programma uit te putten.
In het najaar begon Ruud Kampf met een verhaal over het vogelen en zoogdieren kijken in de grote Riftvallei van Kenia. In oktober nam Kees Scharringa ons mee naar de
zeer afwisselende landschappen en vogels van Patagonia in Argentinië. Mooie landschappen van zowel hooggebergte, regenwoud en enorme watervallen. In november
hadden we een volledig uitverkocht huis met de bekende vogel- en natuurfotograaf
Martijn de Jonge. Hij liet ons in een hak-op-de-takverhaal bijzonder fraaie beelden
zien van, onder andere, Zeearenden in de IJsseldelta, Orca’s bij Tarifa en Gieren in
Spanje. Erg mooi! Het zou me niet verbazen als de komende jaren Tarifa meerdere
Alkmaarders mag verwelkomen... Een vergelijkbare opkomst hadden we in december
bij het vrijwel jaarlijkse avondje Jan Stok. Tja, wat daarover nog te zeggen; je had erbij
moeten zijn!
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Rest me om de lezinghouders en alle andere die de lezingen mogelijk maken (Coen
voor het bezorgen van de beamer/laptop, Hennie voor de gezelligheid achter de bar en
wie ik verder vergeten mag zijn) te bedanken.
Pierre van der Wielen

Bijlage 10

Jaarverslag excursies 2012
In 2012 stonden er 11 excursies op het programma. De bestemmingen waren de volgende: Friese Waddenkust, rondje Noordkop, Zeeland, Hoge Veluwe, Lauwersmeer,
Diependal en Fochteloërveen, Voornes Duin, Texel, 4 dagen Helgoland (Duitsland)
(nieuw), Amsterdamse Waterleidingduinen en de Oostvaardersplassen.
Alle excursies zijn doorgegaan en de weersomstandigheden waren redelijk tot goed
met bij sommige trips wat regen. De excursie naar Voornes Duin vond plaats onder
tropische temperaturen van 35 graden Celsius, waardoor er lange files richting de
stranden waren en we niet alle beoogde plekken konden bereiken. Alle excursies
waren geslaagd te noemen.
De belangstelling voor de excursies was hoger dan in 2011. De deelnemersaantallen
lagen tussen de 8 en 20 personen. Het gemiddelde over de 11 excursies is 14,3 deelnemers. In 2011 was dat 12,2 en 2010 15,3. De bestemmingen die de meeste deelnemers trokken waren de Oostvaardersplassen met 20 deelnemers en de Amsterdamse
Waterleidingduinen met 19 deelnemers. Opvallend weinig deelnemers trok de excursie naar de normaliter populaire bestemming Texel: 8. Het aantal deelnemers lag bij
de overige excursies tussen de 10 en 16.
De laatste 2 jaar wordt er voor de automobilisten gerekend met een kilometervergoeding van € 0,15. Een paar keer bereikte ons de vraag of dit wel voldoende is. Tijdens
de jaarvergadering horen we graag suggesties hierover.
De excursies werden op volgorde van datum geleid door Marco Witte, Pierre van der
Wielen, Harm Niesen, Jan Stok, Paul de Jong, Mart van Zweeden en Rutger Polder.
Allemaal hartelijk bedankt!
Erwin van Saane, Pierre van der Wielen
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Bijlage 11

Ledenmutaties
Opgezegd per 2013
Overleden 2012
Nieuwe leden 2012

Adreswijziging 2012
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