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Het jaar 2020 zal voor Natuurvereniging Wierhaven de boeken in gaan als een jaar met weinig activiteiten
wegens de uitbraak van het Corona-virus. We zijn een gezonde en actieve vereniging met een groeiend
ledenbestand. In dit verslag een korte terugblik op 2020.
Corona was het woord wat het jaar domineerde. Rond half maart veranderde de wereld en werden de
mogelijkheden om activiteiten en bijeenkomsten te organiseren beperkt. Gedurende het voorjaar, najaar en
winter waren digitale bijeenkomsten de enige mogelijkheid. In de zomermaanden hadden we iets meer
bewegingsvrijheid wat excursies wel mogelijk maakte. Kortom, een bijzonder jaar dat anders liep dan iedereen
had verwacht.
Het ledenbestand telde op 31 december 105 leden. Een positieve groei van 8. In de loop van het jaar zijn we
daarmee de grens van 100 leden gepasseerd, een mijlpaal die het bestuur zich ten doel had gesteld. Mooi om te
zien hoe onze vereniging doorgroeit.
De jaarvergadering, oorspronkelijk gepland in maart, werd tot tweemaal toe uitgesteld in de hoop deze fysiek te
kunnen organiseren. Uiteindelijk werd de vergadering omgezet naar een digitale jaarvergadering op 13 oktober.
In totaal wisten 15 leden de weg naar de eerste digitale ledenvergadering in de geschiedenis van de vereniging
te vinden. Tijdens de vergadering bedankten we secretaris Annemieke Vredegoor, die na drie actieve jaren in
het bestuur weer een stapje terug heeft gedaan. Er meldden zich geen nieuwe kandidaten aan, waardoor het
bestuur per oktober uit nog twee bestuursleden bestaat. De redactie werd gevormd door één persoon.
Bestuursvergaderingen vonden veelal digitaal plaats, in de meeste gevallen op de eerste maandag van de
maand.
Over het gehele jaar hebben we twee excursies kunnen organiseren. In januari was het de Floron Plantenjacht
welke op Wieringen werd georganiseerd. In juli hadden we de traditionele vlinderwandeling op het Wierholt. De
opkomst was laag, in totaal mochten we 6 mensen ontvangen. In de overige maanden waren de
omstandigheden er doorgaans niet naar excursies te kunnen organiseren. Wegens dezelfde redenen hebben we
geen ledenavonden kunnen organiseren. De jaarvergadering vond digitaal plaats op 13 oktober. Geplande
lezingen voor onder andere NUT Wieringermeer moesten helaas worden afgezegd.
Sinds februari heeft de vereniging een ANBI-status gekregen. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Om deze
status te krijgen zijn er op onze website onder andere een beleidsplan en huishoudelijk reglement geplaatst.
Verder hebben we aan het begin van het jaar een nieuwe beamer aangeschaft. Hiermee kunnen we hogere
kwaliteit presentaties verzorgen. Helaas zijn we nog niet in de gelegenheid geweest de nieuwe beamer tijdens
en ledenbijeenkomst te gebruiken.
We werkten via diverse kanalen aan promotie van onze vereniging. Twee keer werd een mooie Meerkoet
uitgebracht voor onze leden en we verstuurden een aantal digitale nieuwsbrieven. We deelden geregeld onze
flyer uit en zijn actief op zowel Facebook als Instagram. Onze website blijft een aandachtspuntje waar we te
weinig content op plaatsen. Geïnteresseerden die ons hierbij willen helpen zijn welkom. Tot slot namen we deel
aan de Rabo ClubSupport actie, waarmee we geld ophaalden voor de aanschaf van nieuwe verrekijkers.
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Natuurvereniging Wierhaven was afgelopen jaar weer betrokken bij diverse projecten, al dan niet vanaf de
zijlijn. Bestaande contacten met zowel Agriport als Staatsbosbeheer werden onderhouden. Daarnaast zijn we
betrokken geweest bij projecten rondom het Amstelmeer (o.a. de aanleg van een broedeiland) en het
IJsselmeer (o.a. de ontwikkelingen rondom de Wieringerhoek).
De klusgroep was minder actief dan in andere jaren. Ook hier geldt dat de corona-maatregelen impact hebben
op de mogelijkheden van gezamenlijk veldwerk uitvoeren. De Oeverzwaluwwand werd wel weer succesvol
bewoond dankzij het verrichtte onderhoud.
We voerden met elkaar ook diverse tellingen uit. De vaste tellingen voor SOVON werden opnieuw
gecoördineerd door Laurens van der Vaart (ganzen- en zwanentelling) en Wim Tijsen (wadvogeltelling). Binnen
de mogelijkheden zijn zo veel als mogelijk tellingen uitgevoerd. In diverse gebieden van Staatsbosbeheer
worden actief vlinders geteld en er zijn leden betrokken bij de tellingen van de (winter-)voedselakkers namens
ANV Hollands Noorden.
Natuurvereniging Wierhaven is indirect ook betrokken bij tal van beschermingsprojecten. Zo zijn enkele van
onze leden nauw betrokken bij broedsuccessen van Kerk- en Steenuil. Tevens worden de weidevogels op
Wieringen actief gemonitord.
Alle leden en iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan Natuurvereniging Wierhaven in het
jaar 2020, hartelijk bedankt!

