Notulen Jaarvergadering 13 oktober 2020
Wieringermeer, Wieringen en Medemblik e.o.

Datum
Locatie
Voorzitter
Aanwezig

Afmeldingen

Dinsdag 13 oktober 2020 - 20:00 uur
Digitaal via Microsoft Teams
Bob Woets
Jeroen van Assema, Klaas van den Berg, Guus Bergmans, Henk van Doorn, Ada Engel, Ria de Graaf,
Wim de Lange, Peter Meijer, Teije van Seijen, Kors Jan Snoeij, Wim Tijsen, Monique Verbeek,
Annemieke Vredegoor, Bert Winters, Bob Woets
Klaas van den Berg, Luut Dooper, Ada Engel, Peter Meijer, Kors-Jan Snoeij, Wim Tijsen, Laurens van der
Vaart, Monique Verbeek, Otto de Vries

1. Opening
Opening door Bob Woets om 20:00 uur. Toelichting late tijdstip in jaar in verband met covid-19. Vergadering
eerder geannuleerd, maar wegens onvoldoende perspectief op fysieke vergadering nu alsnog digitaal. Korte
toelichting van hoe het digitale vergaderen werkt.
2. Accorderen van de agenda
Peter: Toevoeging rondom campus in Wieringerwerf. Dit wordt behandeld onder mededelingen.
3. Notulen Jaarvergadering 18 juni 2019
Peter: Naar aanleiding van: porto kosten Meerkoeten. Gaat de Meerkoet nog steeds naar het Nationaal
Archief (koninklijk Bibliotheek)?
Bob: bestuur heef mail gehad van ze over missende Meerkoet. In bestuursvergadering behandeld en
er gaat contact gezocht worden welke ze nog meer missen en dit wordt aangevuld.
Peter: geeft nog aan dat er ook een Wieringermeer archief is. Peter beveelt aan om de Meerkoet daar
ook naar toe te brengen.
De notulen worden akkoord bevonden.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
Peter: Mail gestuurd met een verzoek: stichting Sport en Welzijn Wieringermeer is bezig met nieuw te
ontwikkelen campus. Peter heeft een aandachtspunt ingestuurd. Mogelijk bestaat de kans om in groter
gebouw weer een eigen ruimte te krijgen zoals in de Dukdalf is geweest.
Jeroen: Wierhaven doet weer mee aan de Clubkas actie van de Rabobank. Alle leden van de Rabobank onder
onze leden wordt gevraagd om een stem uit te brengen op Wierhaven. Wierhaven wil hiermee een aantal
verrekijkers aanschaffen welke te uitgeleend worden tijdens excursies.
5. Jaarverslag vereniging
Kors Jan: Is de lijst met tellingen een onuitputtelijke lijst? Huiszwaluwen zou hierin toegevoegd kunnen
worden.
Bestuur: Geen onuitputtelijke lijst. Niet alle tellingen worden vanuit de vereniging gecoördineerd.
Door het bestuur wordt alvast aangegeven dat voor aankomend jaar het jaarverslag minder omvangrijk zal zijn
gezien de minimale activiteiten wegens de covid-19 maatregelen.
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6. Jaarverslag Penningmeester
Jeroen: Ada en Wim hebben de kascontrole uitgevoerd. Belangrijkste punten uit het jaarverslag zijn de kosten
voor de notaris i.v.m. de herziening van de Statuten. Een behoorlijk aandeel excursies en Rabo ClubSupport
hebben goed bijgedragen aan de kas.
Monique: Vraag of we er ruimte is om geld uit te geven, gezien de beschikbare kas. Onder andere de aanschaf
van verrekijkers wordt genoemd.
7. Verslag Kascontrolecommissie
De kascontrole is uitgevoerd door Wim Tijsen en Ada Engel. Wim is op moment van bespreken van dit
agendapunt niet aanwezig, maar Ada geeft aan dat zowel Wim als Ada akkoord zijn.
8. Benoemen kascontrolecommissie 2020
Wim en Ada zijn beide twee keer geweest. Klaas van den Berg en Annemieke Vredegoor willen volgend jaar de
kascontrole commissie doen. Teije van Seijen blijft reserve.
9. Begroting 2019
De begroting is opgesteld aan het einde van 2019. Wegens het meermaals uitstellen van de jaarvergadering
voor 2020 is drie kwart van het jaar al voorbij. Zaal en koffie kosten zullen door covid-19 lager uitvallen.
Hetzelfde geldt voor de verwachte inkomsten voor excursies en activiteiten.
Er komt een vraag over de post van ANV. Hiervan wordt aangegeven dat deze post nog open staat en ideeën
om dit geld te besteden welkom zijn.
10. Aftreden secretaris Annemieke Vredegoor
Annemieke Vredegoor treedt af als secretaris van de vereniging. Het bestuur bedankt Annemieke voor de
bewezen diensten. Mede dankzij haar heeft Wierhaven de 100 leden weer gehaald! Een officieel bedankje
wordt in het vooruitzicht gesteld voor de ALV van 2021.
11. Verkiezing nieuwe bestuursleden
Er hebben zich voor en tijdens de vergadering geen nieuwe bestuursleden aangemeld. Het bestuur bestaat
hierdoor alleen uit Jeroen van Assema en Bob Woets. De statuten schrijft voor dat er minimaal drie
bestuursleden moeten zijn. De vergadering stemt in met een twee koppig bestuur tot de eerstvolgende
ledenvergadering. Het bestuur hoopt voor de volgende vergadering versterking van het bestuur te hebben
gevonden.
Er wordt nogmaals vermeld dat geïnteresseerden zich bij het bestuur kunnen melden. Peter Meijer geeft aan
hulp te willen bieden waar nodig.
12. Rondvraag
Ada: Eerder was het mogelijk om huiszwaluwplanken te plaatsen. Is dat nog steeds mogelijk?
Na overleg neemt Ada via bestuur contact op met Joop Neuvel en Theo Neuvel.
Monique: Is het bekend dat Joop Stubenitsky is overleden?
Bob: Dit is bekend en ook vermeld op onze website: http://www.wierhaven.nl/nieuws/in-memoriamjoop-stubenitsky-1936-2020/
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Peter: Naar aanleiding van de vraag bij het financieel jaarverslag geeft Peter aan dat er nog een aantal
verrekijkers van de vereniging in omloop zouden moeten zijn.
Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat deze zich in de kast van Wierhaven bevinden.
Peter: Zou graag extra folders ontvangen zodat hij deze kan verspreiden.
Bestuur zorgt voor folders voor Peter.
Teije: De stukken zijn digitaal via scherm delen slecht te lezen.
Bestuur geeft aan te doen wat binnen de mogelijkheden ligt. De stukken zijn ook via de website te
downloaden waarmee ze kunnen worden doorgenomen.
Teije: Verzoek tot het schrappen van de oliebollen avond (jaaroverzicht) in verband met covid-19
Bestuur geeft aan de richtlijnen van het RIVM te volgen.
Tije: Vraag over stand van de Kievit en of de Dijkgatsweide wordt afgegraven.
Bestuur geeft aan dat dit terrein in onderhoud is bij Staatsbosbeheer. Het niet recent is afgegraven.
Wim de Lange: Opmerking dat de vergadering netjes georganiseerd is. Wim heeft tevens nog een aanbieding
van een 2de hands telescoop.
Wim Tijsen: Wim stelt vraag over ooievaarspaal welke als doel van Rabo Clubsupport actie was vastgesteld. Hij
maakt zich zorgen om risico’s voor weidevogels.
Bestuur geeft aan dat het geld vermoedelijk wordt ingezet voor nieuwe verrekijkers in combinatie met
het resultaat van 2020.
13. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:03 uur.

