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Wijkcentrum De Oever, 21 maart 2022, 20:00 uur 
 
Met kennisgeving afwezig: Gerard Langedijk, Hans Grotenhuis 
 
Vergadering wordt geopend door voorzitter Peter de Greeuw. Aanwezige overige 
bestuursleden zijn: José Tibbe, Elias den Otter, Rob Struyk en Maarten Platteeuw 
(verslag). 
 
Als mededeling vermeldt Maarten dat de VWG Alkmaar door de provincie Noord-
Holland is gevraagd om mee te kijken en te denken bij de evaluatie van de eerste 
beheerplanperiode van het Natura 2000-gebied Schoorlse Duinen. Hier hebben we 
mee ingestemd vanwege het feit dat er nog al wat polemiek bestaat over de wijze 
waarop dit gebied beheerd wordt. Hierdoor is er bij de VWG de sterke wens om 
vooral ook het geluid van het natuurbelang, boven het belang van handhaving van 
het ‘bos van Corsicaanse dennen’, zo duidelijk mogelijk te laten horen. Namens de 
VWG participeren Marc Argeloo, Rob Struyk en Maarten Platteeuw in dit proces. 
 
Harry Smit stelt een extra agendapunt voor. Vele leden vinden de ruimte in De Oever 
onplezierig, ongezellig en sfeerloos. Dit bespreekpunt wordt toegevoegd aan de 
agenda. 
 
Mart van Zweeden stelt de vraag waarom Jan Gerhardus en Bert de Haan hun 
lidmaatschap van de VWG hebben opgezegd. Het bestuur wil daar in de context van 
deze vergadering niet op ingaan en verwijst voor de beantwoording van die vraag 
naar de betrokkenen zelf. 
 
Naar aanleiding van het financieel jaarverslag vraagt Mart ook hoe de uitgaven zich 
hebben verhouden tot de begroting van het voorafgaande jaar. Daar is inderdaad in 
het verslag niet op ingegaan, maar de belofte wordt gedaan dat voor het volgende 
financiële jaarverslag wel te doen. Als toelichting wordt nu gegeven dat de uitgaven 
flink lager waren dan was voorzien, vanwege de effecten van Covid. Miranda Zutt 
heeft, vanuit de kascommissie, wel naar de financiën gekeken. Voor de 
kascommissie voor het komende jaar stelt Rutger Polder zich, naast Dick IJff, 
beschikbaar. Mart kan als ‘reserve’ ingezet worden. 
Er wordt gemeld dat er een grote fout is geslopen in de begroting voor 2022: de som 
bedraagt 6800 € in plaats van 7100 €.  
Als soort van ‘compensatie’ voor het geringe niveau van activiteiten is voor 2021 aan 
de leden slechts de helft van de contributie gevraagd. Verder zijn we kosten gemaakt 
voor rechtszaken, de vernieuwing van de website en voor klussen, het zoeken van 
een sponsor voor vossenrasters etc. 
 
Vervolgens worden de jaarverslagen van de redactie en van de verschillende VWG-
commissies kort behandeld. 
Tom Damm wordt bedankt voor het verslag van de redactie van de Kleine Alk. 



  

Op het verslag van de Natuurwetenschappelijke Commissie zijn geen opmerkingen, 
evenmin als op het verslag van de IJsvogelwerkgroep. Rutger wordt bedankt voor 
laatstgenoemd verslag. 
In het verslag van de Roofvogelwerkgroep (bijlage 6) is een foutje geslopen: in 2021 
waren er niet 5, maar slechts 1 paar Torenvalken aanwezig. 
Op het verslag over de gehouden lezingen was geen commentaar. Ofra Carmi wordt 
bedankt. Ook op het verslag over de georganiseerde excursies was geen 
commentaar. 
Als aanvulling op het verslag van de Commissie Natuurbescherming wordt verteld 
dat het organiseren van de veldtocht voor mountainbikes door de Eilandspolder door 
de wielerclub Tandje Erbij ná het broedseizoen (in plaats van aan het eind van de 
winter in de toptijd voor Smient en Goudplevier…) onderhandelbaar is. [Inmiddels zijn 
die onderhandelingen gevoerd in een rechtstreeks overleg tussen Rob en Maarten 
namens de VWG en de wielerclub en is daarin in beginsel inderdaad 
overeenstemming verkregen. Een bescheiden succesje…] 
 
Naar aanleiding van het, nieuw opgesteld, huishoudelijk reglement stelt Mart voor in 
artikel 2 lid 2 óók het privacy beleid expliciet te noemen. Dit voorstel zal worden 
overgenomen. Tevens stelt hij de vraag wat er in artikel 5.8 wordt verstaan onder het 
begrip ‘een geschorst lid’. Hierop moet het bestuur het antwoord schuldig blijven… 
Harry stelt voor om de clausule in artikel 5.5, waarin gesteld wordt dat voorstellen 
voor nieuwe bestuursleden vanuit de leden ten minste 30 dagen voor de Algemene 
Ledenvergadering per e-mail of schriftelijk bij het bestuur moeten worden ingediend, 
te veranderen in: maak de stukken drie weken van tevoren en dien ze dan uiterlijk 
één week van tevoren in. 
Er is geen minimum quorum voor aanwezigheid van leden op de ALV benodigd voor 
kwesties waarover gestemd moet worden, met uitzondering van voorstellen voor 
statutenwijzigingen. Naar aanleiding hiervan rijst nog de vraag of er bij artikel 16 over 
de ontbinding van de vereniging niet toch een quorum nodig is… 
 
Rob en Maarten treden statutair af, na acht jaar min of meer trouwe dienst. Ze 
worden bedankt. 
 
De nieuwe bestuursleden zijn: Jurgen Rotteveel (helaas vandaag verhinderd), Loes 
Staal en Francisco Rubio Fernández. Er komen geen bezwaren tegen deze nieuwe 
bestuursleden. De nieuwe rolverdeling binnen het bestuur wordt: 

• Elias den Otter, voorzitter 
• Loes Staal, secretaris 
• Francisco Rubio Fernández, penningmeester 

 
In 2023 bestaat de VWG 40 jaar, een heuglijk feit dat we niet onopgemerkt voorbij 
willen laten gaan. Het bestuur vraagt de (aanwezige) leden om ideeën en om mee te 
denken bij de uitvoering hiervan. 
 
Bij de bespreking van het extra agendapunt over de ruimte van de bijeenkomsten 
van de VWG wordt nogmaals onderstreept dat de nieuwe ruimte in De Oever door 
veel leden NIET als een prettige wordt ervaren. Er zal op zoek gegaan worden naar 
andere alternatieven, waarbij een voorkeur voor de woensdag wordt meegegeven 
(hoewel daar ook wat andere stemmen over opgaan…). Het huidige contract met De 
Oever loopt tot mei 2022, zodat in principe na de zomer een andere locatie in gebruik 



  

genomen zou kunnen worden. Het nieuwe bestuur zal zich over deze kwestie 
buigen. 
 
Het expliciete bedankje voor de vrijwilligers (o.a. de bezorgers van de Kleine Alk) 
wordt ditmaal achterwege gelaten. De dankbetuigingen in de vorm van de blauwe 
druifjes staan achterin de zaal. 
 
Tijdens de rondvraag doet Peter de Greeuw al een eerste oproep voor de betaling 
van de contributie. 
 
Rutger vraagt of Rob wél aanblijft bij ANIMO, hetgeen bevestigend wordt 
beantwoord. De contacten tussen de Natuurbeschermingcommissie VWG en het 
nieuwe bestuur worden overigens geborgd door toetreding van bestuurslid Jurgen in 
de Natuurbeschermingscommissie. 
 
Connie Wubbels vraagt of Jan Gerhardus en Bert de Haan nog wel een attentie 
hebben gekregen als bedankje voor hun inzet voor de vereniging. Dat is hun 
inderdaad wel aangeboden, maar beiden hebben ze dat geweigerd. 
 
Rein Delhuis vraagt naar de mogelijkheden voor het inzetten van excursieleiders 
voor schoolexcursies naar de Grutto’s van de Oudorperhout. 
 
Henk van Nissen vraagt naar de ledenlijst. Vanwege de privacy wetgeving kan deze 
niet langer meer openbaar beschikbaar gesteld worden. Oplossingen voor hierdoor 
ontstaande problemen kunnen veelal via de website opgelost worden. 
 
Afsluiting van de vergadering. Vervolgens een interactieve presentatie over 
vogelgeluiden en variaties daarin, verzorgd door Wessel Schrik.  

 
 
 


