
 

Notulen Jaarvergadering 15 maart 2016 

Wieringermeer, Wieringen en Medemblik e.o. 

 
Aanwezig  Bob Woets, Klaas van den Berg, Johan van der Vegt, Henk van Doorn, Laurens van der Vaart, Luc Smit, 

Teije van Seijen, Monique Verbeek, Joop Neuvel, Theo Neuvel, Bert Winters, Otto de Vries, Maartje 

Vischer  

Afmeldingen  John van Dorland, Annemieke Vredegoor, Peter Meijer, Wim Tijsen, Ron Reitsma 

 

1. Opening 

Bob heet iedereen welkom en verontschuldigt voor de afwezigheid van John i.v.m. griep en opent de 

vergadering om 20.02 uur.  

Iedereen heeft de stukken ontvangen en de agenda wordt goedgekeurd.  

2. Notulen ledenvergadering 17 maart 2015 

- Teije vraagt of en hoe we nog contact hebben met HHNK?  Bestuur heeft geen contact met HHNK en vraagt  

aan Teije om te informeren of ons secretaris mail/ adres bekend is bij HHNK.  

- Bert vraagt over de status van de ANBI registratie. Deze is opnieuw aangevraagd nadat we de 

vooraanmelding terug ontvingen. Blijkt dat men voor een ANBI registratie nu een RSIN nummer moet 

aangeven.  

- Notulen 2015 worden akkoord bevonden 

3. Ingekomen stukken 

- IVN-Zomerweek, uitnodiging voor een zomerweek met de IVN naar het Drents Friese Wold. Bob zorgt dat de 

uitnodiging voor geïnteresseerden op de site komt te staan. 

- Verlos de Zee, Uitnodiging voor opruimactie Zaterdag 19 maart 2016, Laurens ligt toe dat het om een 

opruimactie gaat van aangespoeld vuil langs de gehele Wieringerkust. De gemeente zorgt voor het ophalen 

van het vuil. Laurens en Bob zijn hierbij aanwezig uit naam van Wierhaven en iedereen de wil bijdragen kan 

zich aansluiten/ aanmelden. Vanuit Wierhaven starten we bij ’t Schor.  

- Natuurtoets Waddenbelevingspunt, aanvraag vanuit Hollands Kroon aan Otto. Voor de inrichting van een 

uitkijktoren moet een natuurtoets worden gedaan. Otto heeft bij de gemeente aangegeven Wierhaven hierin 

ook te benaderen. Wierhaven wacht op de vraag vanuit de gemeente om bij te kunnen dragen aan deze toets.  

- ANBI, is behandeld bij punt 2. 

4. Jaarrekening 2015  

- Klaas presenteert de jaarrekening. Monique geeft toelichting over kascontrole.  

- Bert, vraagt naar het verschil in de inkomsten en uitgaven van het Waddenweekend, dit komt voort uit het 

feit dat in 2014 al twee aanmeldingen waren en het tekort (€ 43,-) is gedeeld met VWG Den Helder.  

Theo vindt de opmerking kosten bij de jeugdwerkgroep geen goede term. Dit zal vervangen worden in de 

uiteindelijke stukken.  

 

Begroting 2016 

Laurens vraagt waarom vermogensvermeerdering nodig is? Wierhaven wil een solide basis ontwikkelen en 

behouden, zodat in de toekomst we mogelijk meer initiatieven kunnen uitvoeren of steunen.  

Aankomend jaar is er opnieuw een RABOfietssponsortocht (zaterdag 11 juni 2016). Voor de vereniging moeten 

er minimaal 4 deelnemers meedoen, meer mag altijd voor de gezelligheid! Aanmelden kan alvast via 

secretaris@wierhaven.nl . Theo heeft zich op de vergadering al aangemeld. 

Financieel jaarverslag en begroting worden goedgekeurd. Kascommissie geeft decharge aan de 

penningmeester.  

5. Kascommissie 

Joop en Monique waren de afgelopen twee jaar de kascommissie en willen graag ruimte geven aan andere 

leden. Penningmeester bedankt beide voor hun deelname de afgelopen jaren. Nieuwe kascommissie leden 

voor 2017 zijn Theo en Bert, als reserve heeft Teije zich aangemeld.   

mailto:secretaris@wierhaven.nl
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6. Versterken bestuur 

Het bestuur heeft geen aanmeldingen ontvangen van leden om het bestuur te versterken, hierdoor blijft het 

huidige bestuur onderbezet waardoor niet alles even snel kan worden opgepakt. Tijd is beperkende factor bij 

huidig bestuur. Oproep aan de leden die interesse hebben om kennis te komen maken met bestuur en de 

mogelijkheden.  

7. Contributie voorstel 

Bob introduceert het voorstel voor 2017. Het is een voorstel waar het bestuur graag ideeën over wil horen. In 

de ledenvergadering van 20 september 2016 zal worden besloten of en hoe we wijzigingen doorvoeren.  
 

Voorstel zoals gepresenteerd op de vergadering: 

 Wat 2016 2017 

Lidmaatschap 15,- 17,50 

Koffie Vergaderingen (1,75 p.s.) Gratis Gratis 

Koffie Evenementen (1,75 p.s.) 1,- 1,- 

Excursies Leden 1,- Gratis 

Excursies Niet-leden 2,- 2,- 

Contributie SVN 0,12 0,20 

 

Voor 2016 zijn er geen wijzigingen, voor 2017 zouden dat zijn kortingen op cursussen en excursies voor leden 

gratis.  

Laurens merkt op dat contributie verhoging vaak worden gedaan met een reden die hij hier mist. Hij vraagt om 

nog eens goed te kijken naar dit voorstel en andere verenigingen eens te bekijken hoe die omgaan met 

contributie en eventuele verhogingen. Bert vindt het nogal tegenstrijdig als men het leden aantal hoger wil 

krijgen dan is juist contributie verhoging geen goed idee. Teije stelt voor om dit nog een jaar op te schuiven. 

Joop heeft als voorstel eerste jaar voor nieuwe leden €15,- daarna € 17,50.  

8. Samenvatting activiteiten 2015 

Bob presenteert een samenvatting van Wierhaven over 2015.  

9. Boer & Natuur Fair 

Ook in 2016 is er een Boer en Natuurfair (25 juni 2016!) De Bob en Ron zijn vanuit Wierhaven hierbij 

betrokken. Verbeterpunten van voorgaande jaren worden meegenomen voor dit jaar.  

Extra aandacht dit jaar is er voor promotie, scholen gaan voorzien van grote posters, op de rotonde bij 

Wieringerwerf komen kuubkisten met spandoek/ logo, flyers uitdelen op de boerenlandfair en uiteraard in 

kranten en digitaal promoten. Indeling van het terrein wordt veranderd en de Dijkgatshoeve gaat eigen 

hamburgers verkopen. Programma van Wierhaven is waarschijnlijk drie excursies, vleermuizenexcursie, 

fietsrondje, 3de open (Ideeën welkom!) Oproep aan leden om deel te nemen komt via mail. Voor de jeugd 

komt er weer een strobalen doolhof en braakballen pluizen aan de stand van Wierhaven. 

10. Jeugdwerkgroep 

De jeugdwerkgroep is nu twee jaar bezig, vorig jaar leverde dat één jeugdlid op, dit jaar mogelijk twee! Hoe 

kunnen we nou de activiteiten aanpakken om er meer jeugd bij te betrekken? Het bestuur heeft de handen 

vol. Ideeën zijn er genoeg maar wordt er geen gevolg aan gegeven. Ideeën zijn: Activiteiten korter op elkaar 

plannen om meer betrekking van jeugd te houden Activiteiten intensiever maken, langer dan ½ uur? 

Activiteiten in de dorpen? Foto wedstrijd/ tekenwedstrijd met de prijsuitreiking op boer en natuurfair? 
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Vaartocht over de grote vliet? Activiteiten dienen wel veilig te zijn. Ambitie groter dan de werkgroep? Juist 

meer aandacht om jeugd te laten deelnemen.  

11. Projecten 

- Oeverzwaluwwand, loopt nog via Bert en Laurens, Gemeente Hollands Kroon blijkt eigenaar te zijn. Staat nu 

een hek met slot en toegangsbord omheen. De vereniging zorgt voor onderhoud aan de wand (aanvullen en 

snoeien). Het aanvullen gebeurd met een speciaal mengsel van zwarte grond en zand, beide gesponsord en in 

depot bij de werkschuur van Staatsbosbeheer.  

- Maaibeleid Hollands Kroon: Ligt vanuit Wierhaven stil. Status vanuit Hollands Kroon ook onbekend. 

Landschapszorg Wieringen is hierbij nog wel betrokken maar weinig communicatie over geweest sinds laatste 

overleg.  

- Nieuwe afsluitdijk, vanwege dijkbescherming wordt ook een impuls gegeven aan allerlei recreatieve 

voorzieningen o.a. de Bunkers (kazematten) bij Den Oever wil men weer zichtbaar maken. Laurens is in 

gesprek geweest met Hollands Kroon namens Wierhaven en heeft een verzoek ingediend om plan te herzien. 

In nieuw ontwerp zijn twee bunkers met begroeiing te zien maar is nog onbekend of it een definitief plan is. 

Verder nog geen reactie ontvangen van gemeente op ingediend plan van Wierhaven.  

- Verlos de Zee (Wieringerkust) is al besproken.  

- Ontwikkeling Kijkschermen 

Laurens heeft sponsors gevonden en via SBB is alle materiaal op locatie gekomen. Bij de dijkwielen komt nog 

een bordje van Wierhaven en SBB. Volgende project is Wierholt i.s.m. de Vries & van de Wiel. Mogelijkheden 

tot het plaatsen van oude sluisdeuren bovenop de uitkijkbult. Ook hierop zal een bordje komen van 

Wierhaven.  

12. Rondvraag 

Laurens: geeft complimenten aan bestuur die in twee jaar de vereniging heeft omgekeerd van een vergader-

vereniging naar een doe-vereniging.  

Theo:  Gaat de volgende jeugdactiviteit in november door? En hoeveel voederplanken moet ik dan maken? 

Natuurlijk gaat het door onder voorbehoud van deelnemers, overleg binnen de jeugdwerkgroep en met 

bestuur over de aantallen te maken voederplanken. Afgesproken dat Theo een mail stuurt met alle aantallen 

nestkasten, voederplanken e.d. zodat bestuur ook weet wat men nog voor de vereniging heeft staan aan 

materialen.  

Wat moet er allemaal voor de Boer en Natuurfair worden meegenomen? Bob neemt hierover nog contact op 

met mensen welke actief zullen zijn op de fair.   

Teije: Is er dit jaar weer een waddenweekend? De optie is Schiermonnikoog, VWG Den helder heeft wat langer 

laten wachten op antwoordt waardoor nu eerst moet worden gekeken of er nog een reservering mogelijk is.  

Hoe staan de ontwikkelingen met het zweefvliegveld? Op dit moment is dat nog steeds in ontwikkeling, 

hierover heeft Wierhaven ook geen nieuws op dit moment. 

-Luc meld eerste vondst van Aardmuis uit braakbal van Kerkuil binnen ons werkgebied. 

13. Afsluiting 

Onder dankzegging van ieders aanwezigheid is de vergadering afgesloten om 22.23uur. 

 

   

 

 

 


