Vogelwerkgroep Alkmaar en omstreken

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
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Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag Algemeen (zie bijlage 1)
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a. Verslag 2021
b. Verslag kascontrolecommissie
c. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
d. Begroting 2022
Jaarverslag redactie De Kleine Alk 2021 (zie bijlage 3)
Jaarverslag Natuurwetenschappelijke Commissie 2021 (zie bijlage 4)
Jaarverslag IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o. 2021 (zie bijlage 5)
Jaarverslag Roofvogelwerkgroep 2021 (zie bijlage 6)
Jaarverslag lezingen 2021 (zie bijlage 7)
Jaarverslag excursies (zie bijlage 8)
Jaarverslag Natuurbeschermingscommissie 2021 (zie bijlage 9)
Vaststellen Huishoudelijk Reglement (zie bijlage 10)
Aftreden bestuursleden: Maarten Platteeuw, Peter van den Berg en Rob
Struyk
Verkiezing bestuursleden. De volgende nieuwe bestuursleden worden door
het bestuur voorgedragen: Loes Staal, Francisco Rubio Fernández en
Jurgen Rotteveel
Tegenkandidaten dienen uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de vergadering
door ten minste 3 leden schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris.
40-jarig bestaan Vogelwerkgroep
Rondvraag
Sluiting

Pauze
Na de pauze zal Wessel Schrik, een nieuw lid van onze vogelwerkgroep, een
korte presentatie geven over vogelgeluid. Deze ‘tak van sport’ blijft ook voor
ervaren vogelaars nog steeds lastig.
Aan de hand van sonogrammen zal hij in de lezing een aantal vragen proberen
te beantwoorden: Wat is geluid? Wat zijn boventonen? Hoe kun je een liedje
analyseren? Waarom zingen vogels? Waarom roepen ze? Waarom is het
belangrijk om ook de roepjes te kennen? Hoe kunnen sonogrammen helpen
om al die roepjes uit elkaar te houden?
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Jaarverslag algemeen 2021
Terugblik van het bestuur op 2021
Algemene ledenvergadering
Vanwege de Coronapandemie is er ook in 2021 geen fysieke Algemene
Ledenvergadering gehouden. In plaats daarvan is in Gevleugeld Nieuws een
oproep gedaan aan de leden om op het jaarverslag over 2020 te reageren naar
onze secretaris. Het verslag van de Kascommissie was op verzoek op te
vragen bij de secretaris. Er zijn hier geen reacties over binnengekomen en
daarom is aangenomen dat de leden het bestuur decharge hebben verleend.
Omdat de Algemene Ledenvergadering in 2021 niet fysiek heeft
plaatsgevonden, vindt u in dit jaarverslag geen uitgebreide notulen, maar alleen
de volgende mededeling. Op het jaarverslag 2020 is één reactie
binnengekomen, .n.l. van Rutger Polder. Hij verzoekt de activiteiten van ANIMO
uitgebreider te belichten. Het bestuur heeft toegezegd voortaan met name
vogelgerelateerde zaken uitgebreider te vermelden.

Starnmeer
Op verzoek van de Samenwerkende Vogelwerkgroep Noord-Holland (SVN) en
in goed overleg met de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland en de
Vogelwacht Zaanstreek is de polder Starnmeer ondergebracht in het
werkgebied van Vogelwerkgroep Alkmaar en Omstreken. Deze polder
behoorde tot nog toe bij geen enkele vogelwerkgroep.

Schoorlse Bos
Onze VWG is samen met nog vier natuurorganisaties en Staatbosbeheer door
Provincie Noord-Holland uitgenodigd om deel te nemen in de evaluatie van het
Beheerplan Schoorlse Duinen.

Nieuwe bestuursleden
De zoektocht naar nieuwe bestuursleden heeft in eerste instantie geleid tot zes
kandidaten, waarvan er drie na een “snuffelperiode” uiteindelijk hun
kandidatuur hebben doorgezet.
In De Kleine Alk 2022-1 zullen de drie kandidaat-bestuursleden zich
voorstellen: Loes Staal, Jurgen Rotteveel en Francisco Rubio Fernández. Het
bestuur is erg blij met deze versterking.
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Excursies
Veel excursies zijn door de diverse lockdowns niet doorgegaan. In het najaar
heeft Bert de Haan nog vier excursies kunnen organiseren, waarvan er drie zijn
doorgegaan.
De Door-de-weekse-Excursies (DwdE) onder leiding van Ruud Costers en
Ineke Burrie blijven een succes. In 2021 zijn, indien mogelijk, tweemaal per
maand excursies voor een klein groepje georganiseerd. De DwdE’s hebben
relatief het minst te lijden gehad onder de Coronaperikelen.
Voor onze nieuwe leden zijn in het voorjaar excursies met steeds een klein
groepje in het Geestmerambacht georganiseerd. Vanwege de positieve
reacties zal het bestuur dat ook voorjaar 2022 weer gaan organiseren.
Om het ledencontact te bevorderen zal elke eerste zondag van de maand een
excursie in het Geestmerambacht plaatsvinden voor al onze leden. Het ligt in
de bedoeling dat daar ook zoveel mogelijk bestuursleden aan zullen
deelnemen.
De weekend-excursie die door Pierre van der Wielen en Ger Molenaar was
georganiseerd is helaas noodgedwongen niet doorgegaan.
Bert de Haan is na vele jaren gestopt met het organiseren van onze excursies.
Het bestuur is hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet.
Naar een opvolger wordt gezocht, wie biedt zich aan?

Lezingen
Alleen in september, oktober en november zijn er lezingen geweest. De
deelname was minder dan gebruikelijk, waarschijnlijk waren de leden
terughoudend vanwege Corona.
Intussen staat het lezingprogramma 2022-2023 in de steigers.

Gevleugeld Nieuws
Van de nieuwsbrief Gevleugeld Nieuws zijn de nrs. 108 t/m 115 verschenen,
samengesteld door Miranda Zutt-van der Made. Veel leden blijken de actuele
aanvulling op De Kleine Alk zeer te waarderen.

De Kleine Alk
De Kleine Alk is in 2021 vier keer verschenen. Er was weer een nieuwe oplage
omslagen nodig, die ook deze keer is gesponsord door Van der Goes en Groot,
Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau te Alkmaar.
Aan het kaartje met het werkgebied is de Starnmeer toegevoegd.
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Reuzenalk
In 2021 heeft de Reuzenalk een andere vorm gekregen. In plaats van de
seizoensgebonden uitgave van de Reuzenalk wordt er nu een pakket rondom
een vogel of vogelthema uitgebracht. 2021 stond in het teken van de
Roodborst. Er is een verhaal over de Roodborst uitgebracht, vogelpostkaarten
en verscheidene opdrachtkaarten. Jeugdleden hebben verschillende eigen
postkaartjes gemaakt en opgestuurd. Er zijn van de inzendingen twee
postzegelvelletjes verloot met het ontwerp van de kinderen zelf. Ook is er meer
hulp gekomen om de jeugdledenadministratie bij te houden en extra handen
voor het organiseren van de activiteiten.
Vanwege Corona zijn het afgelopen jaar meerdere activiteiten uitgesteld. Voor
2022 is een jeugdprogramma opgetuigd van vijf activiteiten om de jeugd meer
bij het vogelen te betrekken.

Website
Na jarenlang beheer van de website heeft Jan Gerhardus het stokje
overgedragen aan Elias den Otter. Wij zijn Jan veel dank verschuldigd voor zijn
bijdrage aan het bestuur, zijn inzet voor de website en de ondersteuning bij
lezingen.
In 2022 zal de website in een nieuw jasje worden gestoken. Inmiddels zijn bij
de diverse gebruikers de wensen geïnventariseerd en wordt gewerkt aan een
pilotversie.

Klussengroep i.o.
Er wordt geprobeerd een klussengroep in het leven te roepen, die bijvoorbeeld
Oeverzwaluwwanden of vossenrasters zou kunnen onderhouden. Een groep
heeft de Zeetrektelpost Camperduin weer toegankelijk gemaakt door een grote
hoeveelheid zand aan te brengen.
Namens het bestuur,
Peter de Greeuw (waarnemend voorzitter)
Maarten Platteeuw (secretaris)
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Financieel jaarverslag 2021
In 2021 kwamen er 22 leden bij en er waren 13 opzeggingen. Zodoende steeg
het ledental naar 295. Nieuwe leden krijgen een boekje cadeau nl: Broedvogels
van het stedelijke gebied van Alkmaar.
De ontvangen contributie was uiteraard minder na de verlaging van de
contributie i.v.m. Corona. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is, ook
door de beperkte activiteiten i.v.m. Corona, vrijwel gelijk gebleven.
De bankkosten zijn dit jaar iets hoger dan vorig jaar door een foutieve
handeling tijdens de incasso-inning.
De drukkosten van De Kleine Alk zijn nagenoeg gelijk gebleven.
De kosten voor de lezingen zijn uiteraard aanzienlijk lager doordat er opnieuw
weinig activiteiten hebben kunnen plaatsvinden.
De sponsor van de omslag van De Kleine Alk, Ecologisch onderzoeks- en
adviesbureau Van der Goes en Groot, is opnieuw bereid gevonden de
komende 10 uitgaven financieel te steunen.
De kascommissie bestaat uit Miranda Zutt en Dick IJff.
In de begroting is rekening gehouden met het opzetten van een nieuwe
website.
Tevens is er een bedrag gereserveerd voor de “klussengroep”.
Peter van den Berg (ex-penningmeester)
Peter de Greeuw (penningmeester)
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Financieel jaaroverzicht 2021 en Begroting 2022
Inkomsten 2021
Contributies
Contributies Reuzenalk
Rente

Euro
3.781,00
665,00
0,00

Sponsoring
Totaal inkomsten 2021

250,00
4.696,00

Uitgaven 2021
Euro
Lezingen, incl. zaalhuur
656,64
De Kleine Alk
2.018,89
Bestuurskosten
306,52
Bankkosten
307,26
SVN
70,00
Natuurfederatie NH
25,00
Reuzenalk
752,24
Weekend-exc. Weerribben 238,57
Website
94,38
Kosten diversen
250,00
Totaal uitgaven 2021
4719,50

Saldo kas
01-01-21
10,00
Saldo Triodos 01-01-21 4.328,42
Spaar Triodos 01-01-21 26.524,78
Totaal
30.863,20

Saldo kas
31-12-21
10,00
Saldo Triodos 31-12-21 1.828,92
Spaar Triodos 31-12-21 29.000,78
Totaal
30.839,70

Begroting 2022
Inkomsten
Contributies

Reuzenalk

Totaal

6.200,00

600,00
.

7.100,00

Uitgaven
Lezingen incl. zaalhuur
De Kleine Alk
Bankkosten
Bestuurskosten
Natuurfederatie NH
SVN
Reuzenalk
Bijdrage Rechtszaken
Website
Kosten "klussengroep"
Rente
Onvoorzien
Totaal

Peter van den Berg / Peter de Greeuw (penningmeester)

1.000,00
2.000,00
200,00
300,00
25,00
70,00
600,00
500,00
1.500,00
750,00
50,00
250,00
7.245,00
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Verslag Kascommissie 2021
Op1 februari 2022 waren wij, Dick Yff en Miranda Zutt, uitgenodigd bij Peter de
Greeuw om de kas te controleren. Met de emigratie van Peter van den Berg
verliezen we een precies, gestructureerd, kundig en ook nog eens een hele
aardige penningmeester.
In Peter de Greeuw heeft hij een prima (tijdelijke) opvolger gevonden.
Van tevoren hadden we al een overzicht ontvangen zodat we ons konden
voorbereiden. Een aantal zaken viel op, zoals de hoge uitgaven voor De Kleine
Alk. In 2021 bleken de rekeningen van vijf uitgaven tegen vorig jaar drie
uitgaven, te zijn binnengekomen. We hebben meteen steekproefsgewijs wat
rekeningen van o.a. De Kleine Alk gecontroleerd. En natuurlijk het eindsaldo op
31-12-2021.
Alle rekeningen zijn in een uitgebreid Excel-bestand ook nog eens netjes
gerubriceerd zodat we bijvoorbeeld alle kosten van de Lezingen of
Bestuurskosten konden controleren.
Als laatste liet Peter ons zien dat van alle bonnen foto’s worden genomen zodat
ook deze digitaal zijn vastgelegd. Peter biechtte 1 manco op: de kassabon van
€ 1,50 voor elastiekjes voor De Kleine Alk heeft hij niet kunnen terugvinden.
Nou dat konden we hem wel vergeven.
Dick stelde nog voor om voor de kascommissie niet één maar twee nieuwe
leden te zoeken zodat er een reserve is bij bijvoorbeeld eventuele ziekte.
Rest ons nog de complimenten voor beide Peters! Alles was prima voor elkaar
of zoals Dick in het Westfries opmerkte: alles was pikt en dreven.
Dick Yff & Miranda Zutt
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Jaarverslag redactie van De Kleine Alk 2021
In 2021 bestond de redactie uit Jan Stok (beeldmateriaal, scannen illustraties,
fotobewerking), Arie de Wit (redactie, column Ogrut) en ondergetekende
(coördinatie, hoofdredactie). Vaste medewerkers die materiaal aanleverden
waren Wim Schols (cartoon), Ruud Costers (rubriek Wetenswaardigheden; per
abuis nog steeds niet genoemd in het colofon), Ofra Carmi (aanleveren van
teksten over lezingen), Bert de Haan & Rob Struyk (teksten excursies, die
steeds vaker van de website worden overgenomen) en Pierre van der Wielen
(waarnemingenrubriek). De KNNV-lezingen worden door ondergetekende van
de KNNV-website (afdeling Regio Alkmaar-Den Helder) of uit de nieuwsbrief
geplukt. Onze voorzitter schreef nog een Vooraf, de andere drie werden door
uw hoofdredacteur gevuld met persoonlijk getinte verhalen.
Jan Stok benaderde weer fotografen voor foto’s of leverde ze zelf. De VWGlezingen 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 naar Buro Extern, die het
binnenwerk print en sinds 2017 ook de kaften. Peter van den Berg beheerde de
ledenlijst, gaf voor ieder nummer de mutaties door en printte de adresetiketten,
die hij afleverde bij Connie Wubbels. Voor het laatste nummer heeft hij dit
overgedragen aan Peter de Greeuw. Na een bericht van Buro Extern haalde
ondergetekende de dozen met drukwerk op en leverde die af bij Connie die
samen met Peter de Greeuw 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.
Het tijdschrift
In 2021 verschenen vier nummers, jaargang 39.
De vier nummers van deze jaargang waren over het geheel weer zeer
gevarieerd. Er werd geschreven over eigen onderzoek en waarnemingen
(gekleurringde Zilvermeeuwen, aanval Sperwer op Kievit, Ooievaars),
broedvogelinventarisaties (Kleimeer, Waarderhout, Oudorperhout, IJsvogels),
over andermans waarnemingen (Dwergganzen, veranderingen Schoorlse
duinvogelbestand) en over projecten (monitoring en bescherming strandvogels,
Kustpact Noord-Holland). Ondanks corona waren er nu weer meer
excursieverslagen (4). Ook een vast gegeven is de cartoon door Wim Schols.
De rubriek Wetenswaardigheden kende vier afleveringen vol nieuwtjes. De
rubriek Boekbespreking verscheen vier keer en daarnaast was er een
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bespreking van het themanummer van tussen Duin & Dijk over de Smient. De
rubriek Van het Bestuur wordt trouw gevuld. In alle nummers verscheen een
waarnemingenoverzicht. Ook de column was er steeds en een daarvan werd
niet door de vaste medewerker geschreven; dat mag gerust vaker! Verder
waren er de gebruikelijke aankondigingen en oproepen. Die voor een nieuwe
rubriek Vogeltreffers in nummer 2 heeft nog niets opgeleverd, dus als je mooie
vogelfoto’s hebt en die wel eens afgedrukt wilt zien om te delen, met een kort
verhaaltje erbij, stuur ze in!
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.
Van de in totaal 144 pagina’s waren er ca. 137 gevuld oftewel gemiddeld 34,3
pagina’s per nummer en dat is gemiddeld (al is dat gemiddelde nu wel iets
lager dan een paar jaar geleden). De 24 auteurs, waaronder de 8 vaste
medewerkers (soms ook auteur van artikel) schreven 17 kortere of langere
artikelen van gemiddeld 4,0 pagina’s (totaal 67,25 pagina’s), vulden 13,5
pagina’s voor de waarnemingen (vanaf 2011 relatief kort doordat tegenwoordig
een zeer groot aantal waarnemingen gefilterd moet worden), 8 voor excursieen reisverslagen (nog steeds erg weinig) en 14 voor oproepen en
aankondigingen. De rubriek Van het Bestuur was dit jaar goed voor 12,25
pagina’s.
De jaargang bevat 79 foto’s en dat is gemiddeld 19,8 per nummer. Verder nog
5 tabellen, 16 figuren en 4 cartoons, waardoor het gemiddelde aantal illustraties
per nummer op 25,0 lag. Na enkele magere jaren 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 bijzondere
waarnemingen, zeetrek- en watervogeltellingen, overzicht van telactiviteiten
binnen ons werkgebied, vogelwebsites, vogel-apps enz.
Namens de redactie,
Tom Damm (hoofdredacteur)
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Jaarverslag Natuurwetenschappelijke commissie 2021
Midwintertelling
In januari vindt traditiegetrouw de jaarlijkse watervogeltelling plaats. Dankzij de
inzet van veel tellers kon het werkgebied nagenoeg geheel geteld worden.
Alleen het stedelijke gebied van Alkmaar zelf is niet geteld, een
aandachtspuntje voor de telling in 2022.
Inventarisaties
Op verzoek van Staatsbosbeheer is een tweetal gebieden volledig op
broedvogels geteld, namelijk de Kleimeer en de Waarderhout. Een verslag van
deze inventarisaties is inmiddels in De Kleine Alk verschenen.
Slaapplaats Halsbandparkieten
Alkmaar kent sinds kort twee slaapplaatsen van Halsbandparkieten, namelijk
eentje in Oudorp en eentje bij AH XL (de grootgrutter) in de Kooimeer. Beide
slaapplaatsen zijn in december tijdens de nationale slaapplaatsentelling geteld.
In Oudorp werden 250 parkieten geteld, bij AH XL 240. Landelijk werden er
21014 Halsbandparkieten geteld, wat ongeveer een verdubbeling is van de tot
dan toe getelde aantallen.
Atlasproject Noord-Holland
De Samenwerkende Vogelwerkgroepen in Noord-Holland (SVN) zijn een
project gestart voor een nieuwe vogelatlas in de provincie Noord-Holland. Voor
deze atlas zou het hele jaar geteld moeten worden. Recent is gebleken dat
Sovon mogelijk een groot atlasproject wil starten voor de periode 2027-2032.
Dit zou dan overlappen met het Noord-Hollandse project.
Het bestuur van de SVN wil daarom in maart 2022 aan haar leden voorleggen
te stoppen met het Noord-Hollandse project.
Harry Smit & Tom Damm
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Jaarverslag IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o. 2021
Inleiding
Met een gemiddelde temperatuur van 4,4 graden tegen 3,9 graden normaal
was de winter zachter dan normaal. Tot 7 februari was het een prima
ijsvogelwinter. Vanaf die dag tot en met zaterdag 13 februari lag de
temperatuur zelfs overdag onder de nul graden. Boven de sneeuw in die week
was op 9 februari de laagste temperatuur in Nederland gemeten: 16,2 graden
onder nul. Twee weken later was het voorjaar met temperaturen tot bijna 20
graden in Limburg.
Er bleken toch alweer heel wat IJsvogels gesneuveld te zijn. Luc Knijnsberg
vond er maar liefst drie dood. 2020 was een redelijk goed jaar voor IJsvogels.
Maar nu blijkt toch weer een grote terugval in 2021. Het zijn toch wel erg
kwetsbare dieren.
Werkzaamheden
Eind februari is door de IJsvogelwerkgroep weer een dagje schoonmaken
georganiseerd. Verder hebben anderen ook wanden geschoond. Zelfs van
buiten ons werkgebied zijn vragen gesteld over het maken van ijsvogelwanden.
Deze zijn allen verwezen naar de handleiding van Jelle Harder.
https://www.vogelbescherming.nl/docs/9bdc96e9-8cd9-4c1c-bbc26c70ea35db85.pdf. We zijn bij het voedselbos (Geestmerambacht) geweest om
advies te geven en daar is een mooie wand gegraven. Tijdens de vorstperiode
is door o.a. Peter Stoop op de Hortus met man en macht in de buurt van de
wand de zaak ijsvrij gehouden. Er is zelfs een bak met goudvissen neergezet.
Dat hielp. Gelukkig is daar zeker een keer gebroed en konden
ijsvogelfotografen toch flink wat leuke plaatjes maken. Na juni werd het daar
ook erg stil.
Resultaat
Alkmaar: in de Oudorperhout, de Oosterhout, de Rekerhout en bij Hortus
Alkmaar waren in ieder geval territoria. Mogelijk zijn alleen die in de Hortus en
de Rekerhout succesvol geweest. In april was er ook nog een melding bij de
Zandkreek in Alkmaar Noord. Mogelijk had die een relatie met de Rekerhout.
Een paar gewoonlijk zekere plekken in Alkmaar, zoals de Egmonderhout en bij
de Groene Voet waren nu onbezet.
Bergen: maar een succesvol territorium dit jaar. Volgens Dook Vlugt is er
waarschijnlijk twee keer gebroed bij de volkstuintjes. Ook in de tuin van Cees
Baart in Egmond Binnen was dit jaar wel gebroed, maar na een strijd tussen
mogelijk twee fanatieke dames is het nest verlaten. Lees ook zijn boek:
https://www.boekenbestellen.nl/boek/ijsvogels-in-corona-tijd2020/9789464066203.
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Heiloo: langs de Zeeweg is mogelijk wel gebroed. Er is in ieder geval een
territorium vastgesteld op de vaste plek.
Heerhugowaard: helaas geen meldingen van territoria.
Langedijk: ook hier is geen territorium te melden.
Hiermee komt het aantal op 7 territoria waarvan er in ieder geval 3 met
zekerheid jongen hebben grootgebracht.
Het aantal geldige waarnemingen in Noord-Holland tussen 20 maart (10 dagen
vervroegd) en 15 mei 2021 was 256. Dat zijn bijna 400 minder meldingen dan
in 2020. Dat waren er 651. Met maar 24 meldingen in onze regio in 2021 t.o.v.
71 in 2020. Hiervan kwamen de meeste meldingen uit Oudorp, Oosterhout en
van de Beverkoog (Hortus Alkmaar).
Op de vinkenbaan in Castricum bleken in 2021 drie IJsvogels te zijn geringd.
(med. L. Knijnsberg). In 2020 waren het er 11.
Aan de hand van de resultaten kom ik tot onderstaand overzicht.
Overzicht territoria/broedparen per gemeente vanaf 1999 tot en met 2021
Gemeente

0

Alkmaar

1

Heiloo

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

1

1

1

1

2

5

3

1

2

1

2

3?

5

9

13

0

6

6

4

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5

1

1

2

1

2

1

1

1

1

5

6

5

0

1

4

2

1

3

5

2

2

1?

4

3

2

0

1

2

0

2

2

2

2

4

3

4

1

1

3

0

1

1

2

0

22

29

34

2

10

17

7

Bergen/Egmond
Heerhugowaard

1

Langedijk
Obdam
Totaal

1

1

2

3

3

4

8

10

1
1

1

?

17

7

5

1?

1

1

1
2

1

1

7

3

4?

1

8?

0

Graag wil ik eenieder wederom hartelijk bedanken die geholpen heeft met het
onderhouden en maken van wanden; doorgeven van waarnemingen; het
monitoren en het insturen van foto’s.
IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o.
R. Polder
Westerweg 232
1815 JK Alkmaar, 1815jk232@hetnet.nl
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Jaarverslag Roofvogelwerkgroep 2021
De resultaten van 2021 Camperduin tot Egmond aan Zee
Overzicht 2020 en 2021
Territoria

Wespendief *
Havik
Sperwer
Buizerd
Torenvalk
*

2020
2
8
2
14
5

2021
1
10
2
12
2

Succesvolle
broedgevallen
2020
1
5
1
3
2

2021
1*
8
0
5
5

Uitgevlogen
juvenielen
2020
1
12

2021
1
19

5
5

9
5

er is sprake van een broedgeval volgens de criteria die de roofvogelwerkgroep zelf
heeft vastgesteld.

Aan het onderzoek deden mee: Antoine de Reus, Wessel Schrik, Simon
Brumby, Carina Oosterhuis, Jan Stok, Giel van der Pluijm, Dook Vlugt, Kees
Klaij, Ben van Wees, Maarten van de Kamer, Jacos Jes, Kees Keijzer, Adri de
Waard, Jo Simons en Paul de Jong.
Willem Dekker, Siemen van der Heide en Charlotte Bierman (laatste twee zoon
en moeder) deden voor het eerst mee.
Aan het begin van het seizoen heeft PWN besloten om twee sets stokken met
camera aan te schaffen en in bruikleen te geven aan de twee groepen
roofvogelaars. In september zijn de materialen geleverd, het komend seizoen
hebben de zuidgroep (Wijk aan Zee tot Egmond aan Zee) en de noordgroep de
mogelijkheid om op een makkelijkere manier de inhoud van de nesten te
controleren.
Het contact met de terreinbeheerders / vergunningverstrekkers verliep soepel.
In beide gebieden zijn plannen om percelen bos te kappen, in beide gebieden
wordt er door bezoekers bezwaar gemaakt tegen de plannen. De
roofvogelwerkgroep houdt een vinger aan de pols en wordt door beide
organisaties op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Dook Vlugt
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Jaarverslag lezingen 2021
Het jaar 2021 is gestart met het compleet stilleggen van het sociale verkeer en
dat duurde praktisch tot de zomer. We keken er zo naar uit om weer bij elkaar
te kunnen komen en van een goede lezing te genieten.
In september was het eindelijk zo ver. Deze eerste lezing door Sanne van den
Berg - Blok ging over de Zeearend in Lapland. Sanne is vanaf zeer jonge
leeftijd betrokken geweest bij het onderzoek van zeearenden door haar vader
Alfred Blok. Nu hij zelf niet meer in staat is om het veldwerk te doen, zet zij met
haar gezin zijn levensmissie voort. Jaarlijks gaan ze met de camper, tenten en
de boot op expeditie naar een intussen voor hen zo bekend gebied in het hoge
Noorden. Hoewel het verhaal zeer tot de verbeelding sprak werd de lezing door
de leden wisselend ervaren.
In oktober kwam Jelle Herder met een presentatie over de IJsvogel. Een mooi
opgebouwd verhaal met prachtige beelden en filmpjes die de bijzondere
levenswijze, het gezinsleven en de aanpassingen van deze prachtige vogel
hebben laten zien met alle ins en outs. Jelle had zelfs zijn eigen spullen
meegenomen om zeker te zijn dat het beeld perfect getoond zou worden. Een
zeer geslaagde lezing.
In november maakten we een uitstapje naar de Brenne, een natuurgebied in
Frankrijk, dat bij veel vogelaars en natuurliefhebbers bekend is. De spreker,
Geert Engels, heeft daar jaren gewoond als beheerder van een camping. Het
was een uitgebreide uiteenzetting over het gebied, de waterwegen, de
geologie, de geschiedenis, de flora en fauna en ook de vogels. Een iets andere
opzet dan de lezingen die voor de VWG gebruikelijk zijn. Niettemin is deze
presentatie enthousiast ontvangen.
Omdat de bar om 20:00 uur al gesloten was, hebben we zelf koffie/thee gezet
en iets lekkers in onze zaal genuttigd. Deze setting binnen ‘ons eigen lokaal’
bleek zeer gezellig te zijn – “van een nood een deugd maken…” Misschien is
dit wel een idee om in de toekomst vaker te doen? (maar tja geen bier…).
In december werd weer een lockdown afgekondigd, waardoor het aantal
lezingavonden in 2021 beperkt bleef tot drie. Per lezing waren ca. 20
deelnemers aanwezig.
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We zitten inmiddels al ruim twee jaar in de Oever, waar de lezingenavonden
traditiegetrouw op woensdag plaatsvonden.
De woensdagavond bleek de drukste avond in het wijkcentrum. We hadden
geluidshinder van een repeterend zangkoor en aan de bar was het erg druk.
Daarom is de lezingenavond verschoven naar maandagavond. Dit is een
goede keuze gebleken: veel minder drukte bij de bar en we kunnen de lezingen
zonder omgevingslawaai volgen. De zaal wordt volgens afspraak coronaveilig
ingericht: de beamer en het scherm staan klaar, er is voldoende ventilatie en
wanneer het kan, doen we de buitendeur open (sommige mensen zitten dan
wel op de tocht).
De optie van ZOOM-lezingen is overwogen. Een beperkte steekproef bij
sprekers én enkele leden heeft ons doen besluiten om “de thuislezing” niet te
faciliteren.
Ook in 2021 moest men zich vooraf aanmelden voor een lezing, omdat er maar
een beperkt aantal deelnemers in de zaal mochten. Gelukkig hebben we
niemand teleur hoeven te stellen want de zaal zat niet vol.
Intussen staat het lezingprogramma 2022-2023 in de steigers. Mocht je ideeën
hebben voor een passende lezing neem s.v.p. contact met mij op.
Ik heb via Peter van den Berg veel overleg gehad met het bestuur. Ik wil de
bestuursleden en Peter in het bijzonder bedanken voor het zeer prettige
contact en de goede samenwerking.
Ofra Carmi
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Jaarverslag excursies 2021
Dagexcursies
Het eerste halfjaar van 2021 konden door het Coronavirus geen excursies
plaatsvinden. Pas na de zomervakantie vond het bestuur het weer veilig
genoeg om weer te starten. Zo doende werden er vier excursies voorbereid en
ingepland: 11 september Lauwersmeer, 9 oktober Texel, 13 november Zuidpier
IJmuiden en 11 december de Biesbosch.
Op zaterdag 11 september 2021 vertrokken we met 12 personen onder leiding
van Pierre van der Wielen naar het Lauwersmeer. De eerste stop was
Kornwerderzand waar een Zeearend werd waargenomen en ook, wie ziet er
zoveel tegelijk, 300 Krooneenden. Verder op de tocht langs de snelweg een
Zwarte Ooievaar. Een Steppekiekendief liet zich tijdens een tussenstop niet
zien, wel Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Boomvalk en Slechtvalk.
Bij het Lauwersmeer over het water een vliegende Roerdomp en de eerste
langsvliegende Reuzenstern van de in totaal 17 stuks die dag. Die dag werden
in totaal 94 soorten waargenomen. Toch nog nieuwsgierig? Het hele verslag
staat in De Kleine Alk 2021 nr.3.
De vaste excursie naar Texel op zaterdag 9 oktober 2021 was onder leiding
van Kees Roselaar. Tijdens de overtocht stond het gedrag van Zilver-, Stormen Kokmeeuwen centraal. Bij de Petten werd een Zwarte Ibis uitgebreid
bekeken om vervolgens naar de Mokbaai en de Horsmeertjes te gaan. Daar
zaten twee Grauwe Franjepoten (wel ver en ook met scoop moeilijk te zien). De
najaarstrek leverde heel wat vogels op. De reis ging verder via het zomerverblijf
van Kees Roselaar naar een akker waar een Morinel zou moeten zitten tussen
Goudplevieren, maar ”helaas”. Dijkmanshuizen leverde een Slechtvalk op. Bij
Krassekeet veel Eiders en binnendijks twee Dodaarzen. Via de Zwinweg waar
een Wilde Zwaan en twee Slechtvalken zaten. Een appje van Pierre bracht ons
naar het Krimbos waar een Bruine Boszanger moest zitten. Hier wel veel
ongeduldige vogelaars maar ook hier “helaas”. De laatste excursiestop was bij
de Slufter, waar we in het zonnetje Zwarte Ruiters, Zilverplevieren, Rosse
Grutto’s, Bonte Strandlopers, Wulpen, Steenlopers, een wolk Spreeuwen, een
Havik, schroevende Buizerds en een foeragerende Tapuit zagen.
Daarna terug naar de boot om een succesvolle dag met 97 vogelsoorten af te
sluiten. (Zie verslag De Kleine Alk 2021 nr. 4.)
Zaterdagmorgen 14 november, de dag nadat er een beperkte lockdown werd
afgekondigd, gingen uiteindelijk 13 personen uitwaaien op de Zuidpier van
IJmuiden. Via het strand werd de pier bereikt. Hier Kleine Mantel-, Storm- en
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Zilvermeeuwen, Drieteenstrandlopers en Scholeksters, een Oeverpieper en
Steenlopers. Verder lieten twee Grijze Zeehonden, een jagende Slechtvalk,
een Paarse Strandloper, Zeekoeten en een Roodkeelduiker zich bewonderen.
Terug naar de Jachthaven met een mogelijke Geelpootmeeuw, maar hier was
geen Kuifaalscholver te bekennen. In de duintjes trokken Groenlingen,
Rietgors, Keep, Putters, twee Sneeuwgorzen, een Torenvalk maar ook een
“Frater” de aandacht van de groep.
Een groep vervolgde hun weg naar het Kennemermeer. Daar troffen we
Tafeleenden, een roepende Waterral, een overvliegende Watersnip, maar ook
Heggenmus, Staartmees, Winterkoning, Roodborst en als bijzonderheid een
leucistische Ekster. Ook deze excursiedag mag met dank aan Erwin van Saane
succesvol worden genoemd. (Zie verslag De Kleine Alk 2021 nr. 4.)
De excursie van zaterdag 11 december naar de Biesbosch werd wegens een
tekort aan belangstelling afgelast.
Rest me nog mijn dank aan excursieleiders en deelnemers uit te spreken.
Ik wil mijn dank uitspreken aan allen die hebben bijgedragen aan de leuke
excursies die ik heb mogen coördineren en leiden de afgelopen jaren.
Bert de Haan
Door-de-weekse-excursies
Sinds september 2019 is het excursieprogramma uitgebreid met Door-deweekse-Excursies (DdwE). Aanvankelijk vonden deze iedere 1e donderdag van
de maand plaats met maximaal tien deelnemers. Door de strenge coronamaatregelen konden we in de eerste zeven maanden van 2021 slechts met
beperkte groepjes op pad.
Vanaf augustus zijn we overgegaan naar iedere 1e en 3e donderdag met
maximaal zes deelnemers en zijn negen excursies gehouden. Deze brachten in
totaal 22 verschillende deelnemers naar de Hondsbossche Zeewering e.o. (4x),
het Noordhollands Duinreservaat (3x) en/of het Geestmerambacht (2x).
Het aantal met zekerheid per DdwE vastgestelde vogelsoorten varieerde van
30 tot 41 met een gemiddelde van 34. De DdwE-uitgangspunten staan op de
VWGA-website onder ‘Excursies’ en het DdwE-programma is te vinden onder
‘Agenda’.
Ruud Costers & Ineke Burrie
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Excursies voor nieuwe leden
Eén van de voornemens van het bestuur die vanwege Corona niet door konden
gaan, was het organiseren van een ontmoeting tussen nieuwe leden en het
voltallige bestuur in de vorm van een vogelexcursie. In het voorjaar waarin wij
dit gepland hadden, mocht er immers slechts in groepjes van vier personen
buiten gerecreëerd worden. Daarom is er besloten tot een kleinschalige
aanpak.
In maart 2021 zijn alle leden, die lid waren geworden in het jaar 2020 en de
eerste maanden van 2021, uitgenodigd om deel te nemen aan zgn. miniexcursies. Deze excursie van zo’n tweeënhalf uur in het Geestmerambacht in
de periode van 10 t/m 25 april vond plaats onder begeleiding van een
bestuurslid, telkens in groepjes van 2 à 3 leden.
In totaal zijn er 27 nieuwe leden benaderd, waarvan een twintigtal op de
oproep heeft gereageerd en uiteindelijk zijn we erin geslaagd om in totaal
zeven keer de excursie door te laten gaan. Vrijwel elke keer onder gunstige
weersomstandigheden.
De reacties van de deelnemers waren zonder uitzondering positief. Kortom
een activiteit die herhaling verdient.
Peter de Greeuw & Rob Struyk
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Jaarverslag Commissie Natuurbescherming 2021
De commissie heeft “never a dull moment”; steeds zijn er weer zaken die ofwel
opnieuw aandacht, ofwel nog steeds aandacht vragen, naast weer nieuw
opkomende zaken. Het blijft een kwestie van de lange adem.
De Omgevingswet, die het speelveld waarschijnlijk behoorlijk overhoop zal
gooien en per 1 juli 2022 van kracht zou worden, is uitgesteld tot oktober 2022
en mogelijk zelfs 1 januari 2023. Essentieel onderdeel wordt participatie in een
vroeg stadium van een project en op lagere bestuurlijke niveaus.
Bij de volgende zaken is de commissie betrokken:
Afslag A9: de procedure voor het bestemmingsplan voor de afslag moet
vanwege het stikstof-arrest van de Raad van State opnieuw worden doorlopen.
Ook het bestemmingsplan Zandzoom (dat een deel van de financiering voor de
Afslag A9 moet gaan opleveren) is door de Raad van State in 2021 naar de
prullenbak verwezen en moet daarom overgedaan worden. De gemeenten
Heiloo en Castricum lijken het bestemmingsplan Afslag A9 daarom nog niet
aan te durven en gaan waarschijnlijk eerst proberen om Zandzoom tot een
goed einde te brengen. Het zou mooi zijn als het hele plan voor de afslag
zodanig wordt herzien, dat er geen weidevogelgebied verloren gaat.
De Veldtoertocht door de Eilandspolder, die elk jaar in februari wordt
georganiseerd, is in 2021 wegens Corona niet doorgegaan.
Het bezwaar dat de VWG bij OD NHN heeft gemaakt tegen de opvatting dat
geen vergunning nodig zou zijn, ondanks het feit dat het Natura 2000-gebied is
en o.a. juist aangewezen is als rustgebied voor Smient en Goudplevier, heeft,
ondanks aandringen van de VWG, helaas nog geen vervolg gehad.
Ook voor februari 2022 is weer een vergunning aangevraagd voor de tocht.
De VWG heeft hierover een zienswijze ingediend bij gemeente Alkmaar en
heeft de OD NHN herinnerd aan de lopende afspraak. De wielervereniging
heeft contact gezocht, zij het in een wat laat stadium, met de VWG om de
details van het parcours te bespreken. Wordt vervolgd.
De voorbereidingen voor desastreuze plannen voor het Geestmerambacht
lijken gewoon door te blijven gaan. Nu gemeente Langedijk is opgegaan in de
nieuwe gemeente Dijk & Waard moeten we zien wat die in petto heeft.
De VWG neemt deel in het Platform ANIMO, dat gevraagd en ongevraagd
advies aan de gemeente uitbrengt. ANIMO voert bezwarenprocedures tegen
verleende gemeentelijke vergunningen, brengt advies uit en voert overleg met
raadsleden en beleidsmedewerkers.
Veel aandacht gaat naar bomenkap en versterking van de biodiversiteit.
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Ten aanzien van vogels kan de inzet voor gepaste beschermingsmaatregelen
op het industrieterrein Boekelermeer worden vermeld. Gemeente Alkmaar heeft
daar diverse maatregelen getroffen om de Ransuilen een heenkomen te
bieden. De gang van zaken wordt in goed overleg vervolgd.
Voor meer informatie over de werkzaamheden van ANIMO wordt verwezen
naar website www.animo-alkmaar.nl.
Bij zowel gemeenteraad als bij leden van Provinciale Staten is aan de bel
getrokken naar aanleiding van een vergunning voor 50 helikopterstarts en landingen per dag vanaf een locatie aan de Westdijk in de Schermer voor vier
dagen in 2021.
Er werd gevreesd voor verstoring van de nabijgelegen weidevogelgebieden en
de Eilandspolder. Uit de beantwoording van de gestelde vragen in zowel
gemeenteraad als Provinciale Staten blijkt dit, net als met Schiphol, behoorlijk
goed te zijn dichtgetimmerd en eigenlijk niet meer tegen te houden. Daarnaast
blijken de vluchten, waarvan de meeste nadelige invloed werd verwacht, weer
onder een ander regiem te vallen.
Onze stadsmeeuwen blijven doorlopend onze aandacht vragen. Nadat in
januari 2020 de vergunning voor onderzoek is verlopen en er dus geen
meeuwen meer lastiggevallen mochten worden, heeft de gemeente, samen met
een groep andere (kust)gemeenten, weer een ontheffing aangevraagd om de
“meeuwenoverlast te beteugelen”.
In 2021 is er nog geen ontheffing verleend, maar is door Buijs Eco Consult
een 0-onderzoek uitgevoerd naar de meeuwen in Alkmaar. Inmiddels heeft de
VWG de rapportage van het onderzoek ontvangen. We zijn benieuwd of ODNHN op basis van dit onderzoek een ontheffing zal verlenen en zo ja, onder
welke voorwaarden.
De VWG zal de gang van zaken kritisch blijven volgen en zich blijven
verzetten tegen nestmanipulaties, zolang er geen alternatieve en
functionerende broedgelegenheden voor onze Alkmaarse meeuwen zijn
gecreëerd.
Bij OD NHN is aan de bel getrokken over een meeuwenbestrijdende valkenier,
die o.a. opereert op de industrieterreinen Beverkoog en Oudorp. Gebleken is
dat hier op het randje van de wet wordt gewerkt, maar dat zodra meeuwen
nesten willen gaan maken de verstoring illegaal is. Zodra dit geconstateerd
wordt, s.v.p. melden, want dan kan er actie worden ondernomen.
De VWG heeft een zienswijze ingediend bij HHNK over het projectplan
Boezemberging vliegveld Bergen. Daarin wordt aangedrongen op een
consistent natuur- en waterbeheer in overleg met alle beherende partijen.
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Met Natuurmonumenten is, samen Vogelwerkgroep Tringa uit Schagen,
overleg gepleegd over een beter vossenraster bij de Leihoek. We zijn
verheugd te kunnen melden dat er niet alleen bij de Leihoek, maar ook bij De
Putten een veel beter raster zal komen. De VWG heeft haar hulp aangeboden.
Een mooie taak voor de klussengroep.
Met het Groene Strand, een initiatief van Landschap Noord-Holland, wordt
gestreefd naar het (terug)brengen van meer natuur op het strand. Er leven al
veel dieren en daar willen ze betere omstandigheden voor creëren: bijvoorbeeld
zeewier voor kleine kreeftachtigen en ruimte voor strandbroeders om een nest
te maken. In samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier is vorig jaar in Camperduin de basis gelegd voor een
‘broedstrand’. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om op het
broedstrand schelpen aan te brengen. De hoop is dat het zo aantrekkelijker
wordt voor vogels om er een nest te maken. Landschap Noord-Holland heeft
o.a. vrijwilligers gezocht bij de VWG om te bekijken wat er gaat gebeuren op
het broedstrand. De VWG heeft in ieder geval al aangegeven dat alleen het
uitrasteren tegen betreding door mensen van het hoge strand onvoldoende
veiligheid voor strandbroeders zal scheppen; vossen en loslopende honden
worden door deze uitrastering niet tegengehouden. Net als bij de Leihoek is de
inzet van een vossenraster ook hier waarschijnlijk een zinvolle oplossing.
De bomenkap in het Schoorlse Bos blijft de gemoederen bezighouden.
Inmiddels is het Dr. Van Steijnbos gekapt. De VWG is, met nog een viertal
andere natuurorganisaties, door Provincie Noord-Holland uitgenodigd om mee
te werken aan de evaluatie van het Beheerplan Schoorlse Duinen. De
uitnodiging is met beide handen aangenomen. De commissie wordt bijgestaan
door Marc Argeloo.
RES 2.0 (Regionale Energie Strategie) gaat in 2022 lopen en zal veel aandacht
vragen om de plaatsing van windmolens en zonneparken in vogelrijke gebieden
te voorkómen.
Rob Struyk, Maarten Platteeuw, Gerard Langedijk
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Artikel 1. Doelstelling
1. Het bevorderen van de kennis der natuur in het algemeen en die van de in het wild
levende vogels in het bijzonder.
2. Het organiseren en coördineren van activiteiten op bovenvermeld vogelkundig
gebied.
3. Een bijdrage leveren aan vogel- en biotoopbescherming. En alles dat daarmee in de
ruimste zin verband houdt.
Artikel 2. Lidmaatschap
1. Iedereen die de doelstellingen van de vereniging onderschrijft kan lid worden.
2. Bij een aanvraag voor een lidmaatschap van de Vogelwerkgroep Alkmaar en
Omstreken wordt geattendeerd op de website met o.a.
• de statuten;
• het huishoudelijk reglement;
• een inschrijfformulier;
• jaaragenda met de bijeenkomsten en excursies.
3. Aanmelding als lid geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier.
4. Het bestuur beslist over de toelating van een potentieel lid.
5. Het lidmaatschap gaat in na het ontvangen van de eerste contributie.
6. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de
penningmeester. Indien voor 1 december wordt opgezegd is geen contributie
verschuldigd voor het volgende verenigingsjaar.
7. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 3. Contributie
1. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Het
bestuur doet hiertoe een voorstel.
2. Leden die op de datum waarop de contributie is verschuldigd 17 jaar of jonger zijn,
betalen 50% van de vastgestelde jaarlijkse contributie.
3. Indien men lid wordt na 1 augustus, is de helft van de contributie verschuldigd.
4. Indien een lid gedurende het verenigingsjaar zijn lidmaatschap opzegt, volgt geen
restitutie van contributie.
5. Bij het niet voldoen aan de contributieplicht volgt opzegging van het lidmaatschap.
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Artikel 4. Bestuur
1. Bestuursleden worden gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering.
2. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden.
3 Een bestuurslid wordt gekozen voor een termijn van vier jaar.
4. Een bestuurslid moet te allen tijde in het belang van de vereniging beslissen. Een
bestuurslid dat een tegenstrijdig of eigen belang heeft neemt niet deel aan de
beraadslagingen en de besluitvorming over het desbetreffende onderwerp.
5. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid zorgt het bestuur voor een tijdelijke
invulling. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal invulling van de
vacature aan de leden worden voorgelegd.
6. Het bestuur belegt tenminste twee keer per jaar een bestuursvergadering en
tenminste een keer per jaar een Algemene Ledenvergadering.
7. De secretaris zorgt voor de notulering van deze vergaderingen.
8. In bestuursvergaderingen kunnen slechts geldige besluiten worden genomen,
indien meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig is.
9. Door middel van het jaarverslag legt het bestuur tijdens de Algemene
Ledenvergadering verantwoording af.
10. Besluitvorming in het bestuur gebeurt bij gewone meerderheid. Indien bij
stemming over een besluit de stemmen staken, beslist de voorzitter.
11. Alle activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Door
het bestuur kan deze verantwoordelijkheid worden gedelegeerd naar een lid of
een door het bestuur in te stellen commissie.
Artikel 5. Algemene Ledenvergadering
1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet, statuten of huishoudelijk reglement aan het bestuur zijn
opgedragen. De bedoeling hiervan is dat het uiteindelijk de leden zijn die bepalen
wat er met en in de vereniging gebeurt.
2. De Algemene Ledenvergadering wordt bij voorkeur in maart bijeengeroepen.
3. Minimaal twee weken van tevoren worden alle leden uitgenodigd.
4. Bij deze uitnodiging worden de agenda, het jaarverslag, het financieel jaarverslag
en de begroting verstrekt.
5. Op de Algemene Ledenvergadering komen in ieder geval aan de orde:
• Notulen laatstgehouden Algemene Ledenvergadering,
• Het jaarverslag,
• Verslag van de commissies,
• Rekening en verantwoording,
• Begroting komend verenigingsjaar,
• Vaststelling contributie,
• Verkiezing en ontslag bestuursleden,
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• Voorstellen van de zijde van het bestuur,
• Voorstellen van leden dienen ten minste 30 dagen voor de Algemene
Ledenvergadering per e-mail of schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
Het bestuur is gehouden deze voorstellen zo spoedig mogelijk ter kennis te
brengen van alle leden.
6. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste tien stemgerechtigde leden
verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering binnen een
termijn van niet langer dan vier weken. Indien binnen veertien dagen geen gevolg
wordt gegeven aan het verzoek, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping
overgaan.
7. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging.
Over toelating van anderen dan de leden beslist de Algemene Ledenvergadering.
8. Ieder lid, dat niet geschorst is, heeft één stem. Stemmen bij volmacht is
toegestaan. Blanco stemmen worden buiten beschouwing gelaten. Als de
stemmen staken over een voorstel dat geen betrekking heeft op de verkiezing van
personen, dan wordt dat voorstel verworpen.
Indien bij een stemming tussen personen de stemmen staken, wordt herstemd. Als
er meer dan twee personen zijn valt degene met de minste stemmen af. Stemmen
op personen vindt bij voorkeur schriftelijk plaats.
9. De voorzitter stelt op de Algemene Ledenvergadering vast of een voorstel is
aangenomen of niet. Deze beslissing is bindend. Wordt echter onmiddellijk na het
uitspreken van het voornoemde oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een
nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt.
10. Het Huishoudelijk Reglement kan gewijzigd worden door een besluit van de
Algemene Ledenvergadering. Een voorstel tot wijziging wordt gelijktijdig met de
onder 5.5 vermelde stukken aan de leden toegezonden.
Een besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement moet worden genomen
met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 6. Verkiezing bestuursleden
1. Bestuursleden worden elk afzonderlijk gekozen.
2. Voor de verkiezing van bestuursleden doet het bestuur een voordracht voor
kandidaat-leden;
3. Minimaal 24 uur voor de geplande aanvang van de Algemene Ledenvergadering
meldt het bestuur aan alle leden de eventuele tegenkandidaat van een door het
bestuur voorgestelde kandidaat.
4. Stemmen over kandidaat-leden geschiedt door handopsteken. Indien voor één
bestuursfunctie meerdere kandidaten zijn, geschiedt dit stemmen schriftelijk.
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5. Het tellen van schriftelijk ingediende stemmen wordt door twee personen
uitgevoerd waarvan één bestuurslid en één bij de Algemene Ledenvergadering
aanwezig lid, niet zijnde bestuurslid.
Artikel 7. Aangaan financiële verplichtingen
1. Voor het aangaan van financiële verplichtingen die zijn opgenomen in een door de
Algemene Ledenvergadering vastgestelde begroting, is ieder van de volgende
bestuursleden bevoegd: voorzitter, penningmeester en secretaris.
2. Voor het aangaan van financiële verplichtingen die niet zijn opgenomen in een
vastgestelde begroting en meer bedragen dan € 100,- zijn de handtekeningen
nodig van twee van de op grond van 7.1 bevoegde bestuursleden.
Artikel 8. Introducés
1. Alle leden hebben het recht een introducé mee te nemen naar de
lezingenavonden.
2. Een introducé bij excursies is alleen mogelijk in overleg met en na goedkeuring
door de excursieorganisatie.
3. Van introducés kan een vergoeding gevraagd worden.
4. Het introducerende lid wordt geacht de introducé te vergezellen.
Artikel 9. Verenigingsavonden
1. De lezingenavonden worden geopend en gesloten door de voorzitter of diens
plaatsvervanger.
Artikel 10. Excursies
1. De deelnemers aan de excursies zijn zelf aansprakelijk voor eventueel ontstane of
aangerichte schade van welke aard dan ook. Het bestuur aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens excursies of tijdens de reis naar of
van het excursiegebied.
2. De aan een excursie verbonden kosten dienen te worden voldaan op de wijze zoals
aangegeven door de excursiecommissie en/of het bestuur.
Artikel 11. De Kleine Alk
1. De redactie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de
gepubliceerde artikelen.
2. Er worden geen artikelen geplaatst die strijdig zijn met de beginselen van de
vereniging of deze schade kunnen doen.
3. De redactie heeft het recht artikelen te corrigeren, te weigeren en in te korten.

Huishoudelijk Reglement Vogelwerkgroep Alkmaar
en Omstreken - CONCEPT
Bijlage 10
Pagina 5 van 6
Artikel 12. Website
1. De webmaster is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de
gepubliceerde artikelen.
2. Er worden geen artikelen geplaatst die strijdig zijn met de beginselen van de
vereniging of deze schade doen.
3. De redactie heeft het recht artikelen te corrigeren, te weigeren en in te korten.
Artikel 13. Omschrijving taakverdeling
Voorzitter
1. Leidt de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering.
2. Opent en sluit de reguliere verenigingsavonden.
3. Coördineert bestuur en commissies.
4. Heeft als vertegenwoordiger van het bestuur toegang tot alle vergaderingen en/of
bijeenkomsten van de binnen de vereniging fungerende commissies.
5. Zorgt voor de naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
6. Een lid van het bestuur treedt bij absentie van de voorzitter als diens
plaatsvervanger op.
Secretaris
1. Verzorgt de correspondentie.
2. Houdt afschrift van alle uitgaande stukken.
3. Verstrekt informatie over de vereniging aan derden.
4. Beheert het archief, dat alle voor de vereniging relevante stukken moet bevatten.
5. Maakt verslagen van de bestuurs- en de Algemene Ledenvergaderingen.
Penningmeester
1. Houdt nauwkeurig aantekening van alle ontvangsten en uitgaven, zorgt voor tijdige
inning van de contributie en doet verslag op elke bestuursvergadering.
2. Naast de penningmeester heeft nog een bestuurslid (bij voorkeur de voorzitter)
toegang tot en inzicht in de bankrekening.
3. Houdt de ledenadministratie bij.
4. Stelt voor de jaarvergadering de begroting, exploitatie en balans op.
5. Zorgt op de jaarvergadering tevens voor een financieel verslag.
6. Geeft de door de Algemene Ledenvergadering benoemde kascommissie inzage in
de financiële administratie.
Bestuursleden
De bestuursleden vervullen overige door het bestuur uit te voeren taken.
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Artikel 14. Commissies
Artikel 14.1 Algemeen
1. Door het bestuur kunnen commissies worden benoemd die belast zijn met het
uitvoeren van specifieke taken.
2. Commissies dienen uit tenminste twee leden te bestaan.
3. Elke commissie kan in overleg met de penningmeester beschikken over financiële
middelen voor zover passend binnen de vastgestelde begroting.
4. Elke commissie brengt op de Algemene Ledenvergadering verslag uit van de
activiteiten.
Artikel 14.2 Kascommissie
1. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van
tenminste twee personen die geen deel uit mogen maken van het bestuur.
2. Controleert jaarlijks vóór de Algemene Ledenvergadering de boekhouding van de
vereniging.
Artikel 15. Ereleden
1. Leden of niet-leden kunnen wegens bijzondere verdiensten worden benoemd tot
erelid.
2. Ereleden hebben dezelfde rechten als gewone leden.
3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot contributiebetaling.
Artikel 16. Ontbinding
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene
Ledenvergadering.
2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het
bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn
aangewezen.
3. Het batig saldo na vereffening zal worden besteed op een door de Algemene
Ledenvergadering, waarop tot ontbinding is besloten, aan te geven wijze met
inachtneming van de ANBI-bepalingen.
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Schema van aftreden bestuursleden
Volgens de Statuten treden bestuursleden in principe aan voor een termijn van
4 jaar met maximum van 3 termijnen. Als bestuursleden hebben aangegeven
geen verdere termijn te willen aantreden is dat in het schema aangegeven.

Bestuurslid
Maarten Platteeuw
Rob Struyk
Peter van den Berg
Peter de Greeuw

José Tibbe
Elias den Otter

Functie
secretaris
lid
penningmeester
Waarnemend
voorzitter/
penningmeester
lid
lid

1e termijn
2e termijn
3e termijn
e
Na 3 termijn aftredend
Na 3e termijn aftredend
Afgetreden per 31/12/21, wegens emigratie
2019-2023
-

2021-2025
2021-2025

2025-2029
2025-2029

2029-2035
2029-2035
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Ledenmutaties
Opgezegd 2021
Rita Zwaan
Thomas Floris
Piet Singer
Jan Gerhardus

Frank Perquin
Becky Desjardins
Anky Floris
Lucette Robertson
Chris Feenstra
Piet van der Linden
Tineke Brommet-Martens

Overleden 2021
Yvonne Volmer

Gerald Corbett

Nieuwe leden 2021
Gerda Kan
Elias den Otter
Rémi Langenberg
Agaath Schreuder
Sander Schipper
K.D. Dijkstra
Merel Hos
David Versteeg

Mary Markx
Elly Althuizius
Theo Luijendijk
Emiel Oost
Peter Schraverus
Marjan Heinsbroek
Edwin Lagerweij

Marco Meeuwisse
Simone van Dam
Annette Sillje
Mirjam van Riel
Arie Swaan
Paul Hof
Jack Smit

In verband met de privacy van onze leden is besloten geen adressen te
publiceren.

