
Dit zijn de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 april 2019.  
Wilt u deze svp goed bewaren voor de volgende Algemene Ledenvergadering van november 2019. 

 

Notulen ALV VWG Midden-Kennemerland, 13 november 2019, De Kern, Castricum 
 
Aanwezig (24): Renie v.d. Werf; Hans Schekkerman; Kees Roselaar; Jan Zweeris; Joop Zuiderwijk; 
Hans Kuperus; Marian van Leeuwen; Femie de Jager; Jaap Walta; Peter Huijbrechts; Jan van 
Leeuwen; Piet Admiraal; Hans Stapersma; Micha de Heus; Rien Burger; Cees op den Velde; Cees 
Baart; Jan Baart; André Dekker; A.C. Dekker; Klaas Mudde; Tim Walta; Gerard Brinkman en Arie 
Dekker. 
 
Afwezig met kennisgeving: Ria Winnubst; Luc Aarts; Martine Kamminga; Dick Dekker en Jaap Olbers. 
 
1. Opening  
Om 21:15; na de boeiende presentatie “Vogels van de Balkan, een hotspot van biodiversiteit in 
Europa” door Denis Wansink opent Hans Stapersma de vergadering. 
 
2. Notulen 
De notulen van de ALV op 10-04-2019 worden onder dankzegging aan de secretaris vastgesteld. Naar 
aanleiding van punt 12a van de notulen vraagt Jan van Leeuwen naar de stand van zaken betreffende 
de IJsvogelwand bij Tata Steel. Hans meldt dat er nog geen vervolgoverleg is geweest met Tata en hij 
derhalve niet weet hoe het daar mee staat.  
Betreffende de actiepunten uit de notulen is te melden dat: 

a. N.a.v. punt 3a. De Nationale Vogelweek 2019 is georganiseerd door Hans Stapersma maar dit 
is typisch iets dat thuis hoort bij de werkroep Publieksactiviteiten. De vraag is nu dus wie zich 
meldt om dit voor 2020 te regelen (is weinig werk). Actie ALLEN 

b. N.a.v. punt 3c Het opzetten van een stand in de bibliotheek Beverwijk is door Hans 
Stapersma i.s.m. Hans Kuperus gerealiseerd. Actie kan worden afgevoerd. 

c. N.a.v. punt 10. Arie heeft wegens drukke werkzaamheden nog geen verdere acties 
ondernomen m.b.t. de digitale archivering. 

d. N.a.v. punt 10. Laatste puntjes op de i m.b.t., AVG. Is apart agendapunt voor deze ALV. 
 
3. Mededelingen/ingekomen stukken 
Arie doet melding van een drietal ingekomen berichten van de SVN: 

a. Een oproep om t.g.v. het 40-jarig bestaan van SVN kopij te leveren voor een 
jubileumnummer van Duin&Dijk. Dit is opgepakt door de Vinkenbaan. 

b. Een inventarisatie van Noord-Hollandse VWG’s die actief zijn op het gebied van RO teneinde 
ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en werkgebied overschrijdende zaken op te 
pikken. 

c. Een verzoek om ideeën aan te leveren voor de invulling van de groene sterren in het 
Kustpact (kansrijke locaties voor natuurontwikkeling). 

 
4. AVG (Privacywetgeving) 
Hans stelt dat we de AVG serieus dienen te nemen en dat het na de initiële acties geen dode letter 
mag blijven. Hij heeft Dick Dekker bereid gevonden om als “Privacywaakhond” op te treden. Parallel 
aan de kascommissie die de penningmeester controleert zal deze “Privacywaakhond” checken of het 
bestuur en vrijwilligers conform de eigen AVG-regels opereren. Dick heeft voor de ALV 9 mensen 
geïnterviewd. Helaas is hij wegens ziekte afwezig maar in een email aan Hans meldt hij dat alles naar 
behoren functioneert. Hans voegt daar nog aan toe dat de verklaringen inmiddels door bijna alle 
functionarissen zijn getekend. Zodra de laatste ook heeft getekend zal de secretaris de verklaringen 
onder zijn beheer nemen. 
N.a.v. de AVG vraagt Femie hoe lang zij zaken moet bewaren. Hans reageert met de opmerking dat 
dat ook gerelateerd is aan de archivering. Het bestuur zal het HHR screenen op bewaartermijnen en 
AVG zaken. 
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5.  De werkgroepen. 

a. Lezingen en excursies. Marian van Leeuwen meldt dat de meerdaagse excursie naar 
Diepholz succesvol is geweest. In het voorjaar 2020 zal er geen weekendexcursie zijn; er 
zijn wel al 2 dagexcursies gepland en in het najaar een weekendexcursie naar Texel. Op 
16 november is het lezingenseizoen weer gestart; een overzicht is te vinden op de ook 
via PWN verspreide flyers. 

b. Publieksactiviteiten. Geen nieuws. 
c. Jongeren. Voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen excursies voor de jeugd is 

via de media (krant, nieuwssites) aandacht gevraagd voor deze start. Hieruit is in ieder 
geval 1 enthousiast nieuw lid naar voren gekomen, via andere kanalen (vriendjes van 
leden) hebben zich 3 nieuwe jeugdleden aangemeld. Twee leden hebben hun 
lidmaatschap opgezegd veelal met als reden dat het niet te combineren is met andere 
activiteiten. In totaal zijn er nu 25 jeugdleden, gemiddeld zijn er 10 jeugdleden op een 
excursie. In elke uitnodiging voor de komende excursie wordt een link naar de laatste 
WiKo gevoegd en een link naar het jaarprogramma dat op de de website van de VWG 
staat. In het jaarprogramma zijn voor elk te bezoeken gebied links naar waarneming.nl 
opgenomen, zodat de jeugdleden zich alvast kunnen voorbereiden maar ook omdat het 
vastleggen van de waarnemingen door de jeugdleden een vast onderdeel moet vormen 
van elke jeugdexcursie. Het draaiboek / protocol over toepassing van AVG is ge-update. 
Er zijn hesjes aangeschaft zodat de jeugdleden goed zichtbaar en herkenbaar zijn. Over 
elke excursie wordt door een van de deelnemers een verslag opgemaakt. Deze verslagen 
werden vaak heel laat ingeleverd en / of waren heel erg kort en inhoudelijk summier. Om 
de kwaliteit en kwantiteit van de verslagen een boost te geven, is een wisseltrofee 
ingesteld: een bosuilenkast. De deelnemer die het beste verslag van het jaar schrijft - 
waarbij wordt gelet op o.a. snelheid van inleveren, inhoud en foto’s - krijgt o.a. zijn naam 
op deze kast en eeuwige roem. De eerste verslagen van de excursies laten zien dat het 
duidelijk effect heeft, dat zult u kunnen teruglezen in de komende WiKo’s. Punt van zorg: 
De coördinator jeugd is nu ingevuld als duo-baan. Piet Admiraal heeft helaas zijn functie 
als deel-coördinator jeugd moeten neerleggen. Daarom wordt naarstig gezocht naar een 
nieuwe deel-coördinator jeugd. 

d. Ruimtelijke Ordening.  
I. Groenbeleid gemeente Castricum. Arie doet kort verslag van de stand van zaken. 

De notie dat het groenbeleid moet zijn gericht op vergroting van de biodiversiteit 
is –mede dankzij burgerinitiatieven zoals de Bijzzzaak- wel aanwezig en leidt tot 
aanpassingen in het maaibeleid en herinrichtingen. Het plantsoen aan de Mient 
is inmiddels aangepakt en er zullen binnenkort nog enkele stukken worden 
voorzien van vroeg bloeiende bolgewasjes. Een initiatief om het lintvormig 
plantsoen langs de spoorweg tegenover Schelgeest en Vondelstraat her in te 
richten is door de gemeente positief ontvangen. Op 28 november zal er een 
raadsinformatieavond zijn over het bomenbeleid waar men het strikte “gezonde 
bomen worden niet gekapt” wil aanpassen zodat onder bepaalde 
omstandigheden dat toch mogelijk wordt. Iets om in de gaten te houden. 

II. Strand en –plateau. Hans Stapersma meldt dat het rustig is m.b.t. de 
ontwikkelingen op en bij het strand. Hans en Arie hebben deze middag 
gesproken met de nieuwe voorzitter van de OSC Mees Hartveldt.  

III. Afslag A9. Hans doet kort verslag van de stand van zaken. De Raad van State 
heeft de vergunning vernietigd, waartegen door de gemeente Heiloo en 
Castricum verweer is aangetekend. De basisgegevens voor de uitgevoerde 
stikstof studie worden ons –ondanks twee WOB verzoeken- niet ter beschikking 
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gesteld.  Hans stelt dat we niet persé tegen de aanleg van de afslag zijn maar dat 
daar een goede compensatie tegenover dient te staan. Hans Kuperus merkt op 
dat we toch tegen die geplande weg zijn. Hans reageert met de opmerking dat 
de gekozen optie van alle 12 varianten de slechtste was voor de natuur. Daar 
ageren wij natuurlijk wel tegen.  

IV. Zanderij. Arie meldt dat er geen nieuwe ontwikkelingen openbaar zijn maar dat 
er wel het e.e.a. gaande is. Zo is het strandvondstenmuseum in de verkoop 
waarbij met de “rood voor groenregeling” waarschijnlijk weer een deel 
voormalig agrarische grond beschikbaar komt voor natuurontwikkeling.  

e. PWN. Er is discussie geweest met PWN over de (her)inrichting van het N2000 terrein van 
Duin & Bosch. Tijden het regulier periodiek overleg zijn de werkzaamheden in het duin 
voor deze winter uiteengezet (voornamelijk plaggen). Ook is er gesproken over de 
inrichting/bestemming van de in het Kustpact opgenomen groene ster 
(natuurontwikkelingslocatie) bij Heemskerk. 

f. Roofvogels. Peter Huijbrechts maakt melding van het feit dat er dit jaar 3 paar 
Wespendieven heeft gebroed; 1 in gebied Heemskerk en 2 in gebied Bakkum. Er zijn in 
totaal 4 jongen uitgevlogen. 

g. Slechtvalken. Geen nieuws over het paar bij Tata Steel. Jan Zweeris meldt wel dat het 
paar dat al tijden rondhangt in de buurt van de kerk in Heemskerk daar dit jaar heeft 
gebroed en 2 jongen heeft grootgebracht.   

h. Bosuilen. Geen nieuws.  
i. Kerk- en Steenuilen.  Henk Eenhoorn heeft het jaarverslag beschikbaar gesteld. In heel 

NH heeft een recordaantal van 205 paar Kerkuilen gebroed. Ook in ons werkgebied heeft 
de Kerkuil het goed gedaan. Het hele verslag komt beschikbaar op de website. Er zijn in 
totaal 65 kasten voor Steenuilen geplaatst maar in geen enkele kast is gebroed. Wel is er 
een gerucht dat er in het krengenbos in het verleden gebroed zou zijn. Tijdens de 
vergadering wordt nog naar voren gebracht dat er al jaren een Oehoe rondhangt in het 
gebied achter het Ruijterhuis in Bakkum en dat er nu een tweede zou zijn. 

j. IJsvogels. Jan van Leeuwen meldt dat het een slecht IJsvogeljaar is geweest. Er zouden 
wel 3 broedgevallen zijn geweest bij Marquette maar bij de Karpervijver is niet gebroed. 

k. Grote Zilverreigers. Jan van Leeuwen deelt mee dat er bij de laatste telling 50 werden 
geteld op het Starteiland en 7 op de Karpervijver (samen met 202 Aalscholvers).  

l. Vinkenbaan. Kees Roselaar vertelt dat er 14.813 ringen zijn gebruikt, dat is ongeveer 
normaal. 

m. Winterkoning. Hans Stapersma meldt dat er nu nog 80 leden zijn die de WiKo nog 
analoog op papier ontvangen terwijl er al 178 digitale lezers zijn. We realiseren hiermee 
een serieuze, noodzakelijke besparing. Tim Walta merkt op dat hij nu nog slechts 5 
WiKo’s bezorgt en dat dat (inclusief afhalen) niet erg efficiënt is. Hans reageert met de 
opmerking dat bezorging van die laatste papieren WiKo’s nu inderdaad aandacht 
verdient. Femie merkt nog op dat we hebben toegezegd dat het tot eind 2022 mogelijk 
blijft om de WiKo op papier te ontvangen en dat er bij een groep “papieradepten” 
weerstand ontstaat tegen de gevoelde druk om over te gaan tot digitaal lezen. Hans stelt 
nadrukkelijk dat er geen druk wordt uitgeoefend maar dat er nog wel papieren lezers zijn 
die gewoon zijn vergeten te melden dat ze over willen gaan op de digitale versie. Kees 
Roselaar meldt dat VWG Texel een lidmaatschap van €20 vraagt waarbij het blad digitaal 
beschikbaar komt terwijl men ook kan kiezen voor een lidmaatschap van €40 met 
papieren blad (vanwege de hogere productie en verzendkosten). Hans stelt dat we 
vooralsnog, en in elk geval tot eind 2022 dat onderscheid niet gaan maken. 

 
6.  Rondvraag 

a. Peter Huijbrechts meldt dat er op een cameraval in het PWN gebied een Das is gesignaleerd.  
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b. Tim Walta doet navraag naar zijn eerder gedane voorstel om een nieuwjaarsborrel in te 
voeren. Hans merkt op dat dit de vorige ALV aan de orde is geweest en geen draagvlak vond.   

c. Gerard Brinkman roept iedereen op om aanwezig te zijn bij de raadsinformatieavond over 
het bomenbeleid op 28 november a.s. 

 
7.  Sluiting 
Om ca. 22:15 sluit Hans Stapersma de vergadering 


