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Notulen ALV VWG Midden-Kennemerland, 18 november 2020, via Zoom 
 
Aanwezig (17): Renie v.d. Werf; Hans Schekkerman; Marian van Leeuwen; Femie de Jager; Jaap 
Walta; Piet Admiraal; Hans Stapersma; Micha de Heus; Gerard Brinkman; Ruud Dam; Joke Duivestein; 
Hans Groot; Ber Kuijer; Piet Singer; Johan Verberk; Marijn Verkuijlen en Arie Dekker. 
 
1. Opening  
In zijn opening stelt voorzitter Hans Stapersma dat het dit jaar moeilijk was de vereniging voor een 
ALV bij elkaar te roepen. Nadat de voorjaarsvergadering van april vanwege coronamaatregelen kwam 
te vervallen leek het even of het in juni zou lukken maar dat bleek uiteindelijk ook niet mogelijk. Voor 
de november vergadering hadden we De Kern gereserveerd met een back-up in Johanna’s Hof maar 
beide opties zijn door de tweede coronagolf komen te vervallen. Om te voorkomen dat 2020 een jaar 
zonder ALV zou worden is er voor gekozen om deze keer digitaal te vergaderen. Daarvoor kunnen we 
via Hans Schekkerman gebruik maken van het Zoom account van SOVON. Alle leden zijn hierover 
ingelicht, per post ook de paar leden waarvan we geen emailadres hebben. Met 17 deelnemers is de 
opkomst vandaag weliswaar iets lager dan gemiddeld (gemiddeld ca. 25 voor een 
novembervergadering de laatste 5 jaar). Daar staat tegenover dat deze manier van vergaderen ook 
weer leden blijkt te trekken die we op een fysieke vergadering weinig zien.  
Hans opent de vergadering met de opmerking dat de stukken voor deze vergadering aan iedereen 
zijn verstuurd met de WiKo van april en oktober maar dat het misschien beter was die ook nog een 
keer te versturen aan diegene die zich hebben aangemeld voor deze bijeenkomst. 
 
2. Notulen 
De notulen van de ALV op 13-11-2019 worden onder dankzegging aan de secretaris vastgesteld.  
Betreffende de actiepunten uit de notulen geldt dat: 

a. N.a.v. punt 2a. Voor de organisatie van de Nationale Vogelweek 2020 had Klaas Pelgrim zich 
als vrijwilliger gemeld maar vanwege corona ging deze activiteit niet door.  

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

c. N.a.v. punt 4:  over bewaartermijnen en AVG moet het bestuur zich nog beraden.  
 
3. Mededelingen/ingekomen stukken 
Anders dan al geagendeerd zijn er geen mededelingen en/of ingekomen stukken.  
 
4. Jaarverslag 2019 
Het door Arie uit de bijdragen van de verschillende werkgroepen samengestelde jaarverslag wordt 
zonder wijzigingen vastgesteld.  
 
5. Financieel overzicht Vogelwerkgroep 2019 en begroting 2020 
De door Renie gegeven toelichting op de cijfers is zo duidelijk dat er geen vragen zijn.  
 
6.  Financieel overzicht Vinkenbaan 2019 en begroting 2020 
Bij afwezigheid van de penningmeester van de vinkenbaan moeten we het doen zonder toelichting. 
Gelukkig is het overzicht helder en roept het geen vragen op.  
 
7. Verslag Kascommissie 
De leden van de Kascommissie (Cees op den Velde en Hans Kuperus) zijn niet aanwezig maar hebben 
een positieve verklaring afgegeven. Daarmee wordt decharge verleend aan het bestuur voor de 
financiële handel en wandel in 2019. Cees op den Velde treedt af als lid van de Kascommissie, zijn 
plaats wordt ingenomen door Johan Verberk die samen met Hans Kuperus de cijfers over 2020 tegen 
het licht zal houden.  
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8. Bestuurszaken.  
a. Door de geannuleerde voorjaarsvergadering moest de herverkiezing voor een volgende 

termijn van de bestuursleden Piet Admiraal, Micha de Heus en Renie v.d. Werf worden 
uitgesteld. Wel is toen via een emailronde mandaat gekregen van de leden om deze drie 
bestuursleden aan te houden tot de najaarsvergadering. Er zijn geen tegenkandidaten 
ingediend waarmee het bestuur deze drie leden voordraagt voor herverkiezing. Piet, Micha 
en Renie worden met algemene stemmen herkozen waarmee hun zitting in het bestuur is 
geformaliseerd. 

b. Vanwege de AVG regels heeft Dick Dekker voor de vorige najaars ALV  als  “Privacy 
waakhond” verslag gedaan van zijn belronde langs de verschillende leden en werkgroepen. 
Er was toen geen signaal dat er iets AVG technisch niet in orde zou zijn. Parallel aan een 
Kascommissie zou ook over het afgelopen jaar een AVG inventarisatie gedaan moeten 
worden. Hans Stapersma zal Dick Dekker hierover benaderen.  

c. Er is enige discussie met de Vogelwacht Zaanstreek over de begrenzing van onze 
werkgebieden. Zaanstreek rekent het gebied ten zuiden van Uitgeest en ten oosten van 
Beverwijk niet tot hun werkgebied terwijl het ook niet bij onze VWG behoort. Hierdoor dreigt 
dit een witte vlek te worden. Het bestuur overweegt dit gebied voor onze rekening te 
nemen. Hans Schekkerman laat de aanwezigen zien om welk gebied het precies gaat. Vanuit 
de vergadering komt geen bezwaar. Het bestuur zal hierover een beslissing nemen. 

 
9. Digitalisering,  
De digitalisering van de WiKO loopt beter dan gedacht; er zijn nog maar 40 papieren exemplaren 
nodig. Het hele ledenbestand is tegen het licht gehouden en op 5 leden na is iedereen via email te 
benaderen. Tegenover de voorspoedige gang van zaken bij de WiKo en ledenadministratie staat de 
stagnatie bij de digitalisering van het archief. Door privé omstandigheden heeft Arie onvoldoende 
gelegenheid zich hierin te verdiepen. Overigens heeft Jaap Olbers wel aangegeven dat hij de 3 a 4 

verhuisdozen met het papieren archief niet langer onder zijn hoede wil/kan houden. Wie-o-wie wil 

dit van jaap overnemen?" 
 
10. De werkgroepen. 

a. Lezingen en excursies. Marian van Leeuwen meldt dat i.v.m. coronamaatregelen  alle 
activiteiten zijn afgelast. Voor december t/m maart zijn al wel excursies gepland maar of die 
door kunnen gaan valt nog te bezien. De meerdaagse excursie naar Texel is verplaatst van 
oktober 2020 naar 2021. Er volgt een discussie over het eventueel organiseren van lezingen 
via Zoom. Dat zou dan als proef in eerste instantie beperkt kunnen worden tot alleen voor de 
leden. De oorspronkelijk voor deze ALV geplande lezing over de integrale inventarisatie van 
het duingebied zou hiervoor heel geschikt zijn. Marian en Hans Schekkerman zullen de 
mogelijkheden hiervoor verkennen. 

b. Publieksactiviteiten. Er speelden verschillende dingen: 
i. Begin oktober is de Eurobirdwatch door Hans Schekkerman georganiseerd, inclusief 

berichtgeving hierover in de lokale media. Op de telpost aan de Grote Veldweg was enige 
aanloop van geïnteresseerden. 

ii. Zonder vooroverleg kwam het PWN met een weekend over trekvogels in de week na 
Eurobirdwatch. In dat kader heeft Hans Stapersma een lezing verzorgd. 

iii. Samen met de St. Hooge Weide heeft de VWG een paginagroot statement gemaakt in de 
lokale pers tegen de twee varianten voor een integraal verkeersplan die ofwel het 
Oostelijk Weidevogelgebied ofwel de plantsoenstrook (incl. geplande 
Natuurontwikkeling i.h.k.v. de Zanderij) zouden aantasten. We hebben (net als de 
Fietsersbond) gepleit voor een variant die gebruik maakt van bestaande infrastructuur 
(Zeeweg, N203 en A9) voor verkeer richting IJmond. 
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c. Jongeren. Micha meldt dat er twee excursies zijn geweest maar dat de overige excursies 
vanwege coronamaatregelen moesten worden geschrapt. Er wordt nu onderzocht of er 
mogelijkheden zijn om via een digitaal platform actief te blijven en/of speciale 
telprogramma’s voor de jeugd te starten; te denken valt aan Huiszwaluwen. De groep 
jongeren is wat gekrompen omdat er één lid heeft opgezegd wegens verhuizing en één lid 
i.v.m. leeftijd de groep heeft verlaten. 

d. Ruimtelijke Ordening. Hans Stapersma meldt dat de WG RO versterking nodig heeft. Met het 
vertrek (wegens andere prioriteiten) van Peter Lechleitner verliezen we iemand die zicht hield 
op het gebied rond Uitgeest en het RAUM. Omdat we een groot werkgebied hebben en er 
altijd veel RO zaken spelen is versterking van de WG dringend gewenst. Melden bij Hans. 

i. Groenbeleid gemeente Castricum. Arie doet kort verslag van de stand van zaken. Het 
begin dit jaar ingestelde Groenplatform waarin de VWG is vertegenwoordigt heeft zich 
gebogen over de nieuwe concept lijst met bijzondere bomen. Dat heeft geresulteerd in 
een lijst met ruim 600 bomen (tegenover de ca. 200 uit de oude lijst) waarvoor de 
vrijstelling van de kapvergunning niet geldt. Volgende klus is het beoordelen van het 
nieuwe concept Groenbeleidsplan. Dat wordt een beleidsplan dat het vigerende 
bomenbeleidsplan gaat vervangen maar ook het overige groen zal omvatten, evenals de 
onderwerpen klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het eerste concept ziet er op hoofdlijnen 
helemaal niet zo slecht uit maar er zal nog de nodige discussie volgen over details.  

ii. Strand en –plateau. Hans Stapersma gaat kort in op de ontwikkelingen rond het 
samenvoegen en verplaatsen van Deining en Sports@Sea. Daarover zijn we op initiatief 
van de initiatiefnemers geïnformeerd. Alles blijft binnen de contouren van de geldende 
regels. Nieuwe ontwikkeling is dat de gemeente het initiatief heeft genomen om te 
komen tot een nieuwe kadernota strand. Een eerste digitale informatiesessie is gepland 
begin december. Over het OSC valt slechts te zeggen dat we op zeer korte termijn 
gevraagd zijn een bijdrage te leveren voor de (digitale) najaarsbijeenkomst. Vanwege die 
korte termijn en het feit dat deze OSC duidelijk in het teken stond van de plannen van 
Deining en Sprts@Sea hebben we deze uitnodiging moeten afslaan.  

iii. Afslag A9. Er gebeurt nog weinig nadat de plannen vanwege stikstof zijn stopgezet. Het 
wachten is op een aangepast bestemmingsplan dat wel recht doet aan de bezwaren en 
een betere natuurcompensatie kent. Het koppelen van plannen voor een fietspad door 
het weidevogelgebied van het Limmerdie zullen we goed moeten blijven volgen want dat 
behoort niet tot het oorspronkelijke plan. Nieuwe ontwikkeling is dat door alle problemen 
er sprake is van een zeer forse kostenstijging die al zorgt voor de nodige politieke onrust.  

iv. Zanderij. Arie meldt dat er vergaande plannen zijn voor natuurontwikkeling door PWN en 
de Provincie i.h.k.v. de natuurcompensatie voor een transformatorstation van Tennet bij 
Wijk aan Zee voor de stroom die daar vanaf de winmolens op zee aan land komt. De 
plannen zijn al aan de gemeenteraad gepresenteerd en zullen de komende maand 
worden behandeld. 

v. Verkeerssituatie Castricum. De overweg Beverwijkerstraatweg blijft de gemoederen bezig 
houden. De gemeente Castricum onderzoekt een aantal varianten van een integraal 
verkeersplan (zie verder ook punt 10 b iii). 

vi. Tata Steel. Er is goed contact over het natuurvriendelijker beheren van het duinterrein 
van Tata. Realisatie laat echter nog op zich wachten. 

vii. Kustpact. Er is bij de VWG een idee ontstaan  voor de invulling van de Groene Ster tussen 
Heemskerk en Castricum. De aanleg van een vogelrots zou niet alleen direct gunstig 
kunnen zijn voor vogels maar ook indirect als “zandmotor” positieve effecten op het duin 
kunnen hebben. We zullen dit idee daar waar dat opportuun is inbrengen.  

viii. Gasthuisweidje. Er zijn hier geen nieuwe ontwikkelingen gaande. We zullen blijven pleiten 
voor een integrale aanpak en dat de toegankelijkheid zo wordt geregeld dat het niet 
dwars door het terreintje gaat. 
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ix. Regionale Energie Startegie. De VWG was deelnemer aan verschillende sessies waarin 
zoekgebieden werden gedefinieerd voor de plaatsing van windmolens en zonneparken.  

e. PWN. Er is weinig overleg geweest met PWN.  
f. Roofvogels. Geen informatie. 
g. Slechtvalken. Geen informatie.  
h. Bosuilen. Geen nieuws.  
i. Kerk- en Steenuilen.  Er is een verslag gemaakt en verspreid. 
j. IJsvogels. Een verslag over de IJsvogels in het PWN gebied is gemaakt. Marijn meldt dat het 

seizoen veelbelovend is begonnen maar dat er toch maar 9 broedparen werden gevonden 
(geen in Castricum). Opmerkelijk was het broedgeval in de natuurtuin van ons lid Cees Baart 
waar in drie legsels 16 jongen werden geproduceerd. Een artikel over deze IJsvogels 
verscheen in het blad van Landschap Noord-Holland. 

k. Grote Zilverreigers. Tijdens de oktobertelling werden aanzienlijk minder Grote Zilverreigers 
geteld dan de ca. 50 van vorig jaar. Oorzaak was mogelijk de verstoring van de slaapplaats op 
het starteiland door activiteiten rond een daar gemeerde boot.  

l. Vinkenbaan. Piet meldt dat het seizoen nu wordt afgerond. Vermeldenswaardig zijn de 43 
gevangen Cetti’s Zangers en 8 Siberische Tjiftjaffen (waarvan een veermonster is genomen 
t.b.v. DNA analyse). Verder zijn er een aantal Spreeuwen en Veldleeuweriken voorzien van 
zenders i.h.k.v. het MOTUS project.  

m. Winterkoning. Hans Stapersma meldt dat er ondanks het ontbreken van excursieverslagen 
toch voldoende kopij is. Voor het januari nummer zijn enkele leuke stukken ontvangen.  

 
11.  Rondvraag. Hans Stapersma heeft twee “nabranders”: 

a. De SOVON dag zal dit jaar op 28 november digitaal worden gehouden..  
b. De Noord-Hollandse natuurdag zal op 19 december ook digitaal worden gehouden en o.a. 

aandacht besteden aan het 40 jarig bestaan van de  Samenwerkende Vogelwerkgroepen 
Noord-Holland.   

De Rondvraag wordt afgesloten met de opmerking van Femie dat ze blij is met de digitale 
mogelijkheid iedereen weer te zien. De digitalisering van de WiKo heeft voor haar het grote voordeel 
dat ze nog naar heel weinig tijd hoeft te besteden aan de distributie. 
 
12.  Sluiting 
Om 21:18 uur sluit Hans Stapersma deze eerste digitale ALV vergadering. Ondanks het gemis van een 
persoonlijk treffen is het hierdoor toch mogelijk gebleken om als vereniging te functioneren. 


