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Wieringermeer, Wieringen en Medemblik e.o. 

 
Aanwezig:  Luc Smit, John van Dorland (aftredend voorzitter), Henk van Doorn, Teije van Seijen,  

Johan van der Vegt, Otto de Vries, Joop Neuvel, Theo Neuvel, Jeroen van Assema, 
Bert Winters, Laurens van der Vaart, Monique Verbeek, Bob Woets, Klaas van den 
Berg, Annemieke Vredegoor(notulen) 

Afwezig met bericht:  Peter Meijer 
 

1. Opening 
John opente de vergadering en heet iedereen welkom, agenda wordt zonder toevoegingen  
vastgesteld. 

2. Notulen ledenvergadering 2016 
De notulen van de ledenvergadering 15 maart 2016 worden akkoord bevonden. 

3. Ingekomen stukken 
Bob meldt drie interessante ingekomen stukken: 
- Mededeling van de Milieufederatie over hun nieuwe directeur. 
- Ingezonden krantenbericht uit de Schagercourant over de Tengere distel op Wieringen. 
- Agrarische natuurvereniging (ANV) Noord-Holland heeft een vraag gesteld om met vrijwilligers 

akkerranden in de Wieringermeer te inventariseren. 
4. Jaarrekening 2016 

- De jaarrekening wordt gepresenteerd en toegelicht door de penningmeester. 
- Vanwege geen subsidiemogelijkheden vanuit de gemeente Hollands Kroon is de kostenpost 

voor de Boer & NatuurFAIR duurder uitgevallen dan begroot was.  
- De kascommisie doet kort verslag van de kascontrole, en verleend decharge aan de 

penningmeester. 
- De manier van presentatie wordt door de leden als prettig en overzichtelijk ervaren. 
- Begroting wordt ook gepresenteerd en toegelicht door penningmeester. Deze wordt met wat 

kleine aanpassingen geaccoordeerd.  
- Nieuwe kascommisie voor de controle van 2017 zullen bestaan uit Bert en Jeroen, met Teije als 

reserve.  
5. ANBI status wel/niet 

- John legt hierover uit dat het aanvragen van de ANBI status bij hem is blijven hangen. De vraag 
die nu gesteld wordt is of dit nog nodig is. De status is de eerste keer aanvragen afgewezen 
wegens formele reden. De status is gratis. 
De vraag is of dit nogmaals gedaan moet worden? 

- Laurens vraagt of de status voor altijd is 
o John reageert hierop dat de status voor altijd is, maar gezien er geen leden zijn die 

melden er gebruik van te willen maken lijkt het niet zinvol hier nu tijd aan te besteden. 
- Conclusie: de ANBI status wordt niet aangevraagd. 

 
6. Aftreden voorzitter 

- John geeft aan dat hij, na drie jaar, gaat aftreden als voorzitter van Wierhaven. Hij kan het 
voorzitterschap niet de aandacht geven die het verdient. John complimenteert Bob en Klaas 
voor de werkzaamheden die zij voor Wierhaven doen. Bob ligt kort toe dat John de redder in 
2013 was toen de vereniging bijna werd opgeheven. Mede dankzij John is het aantal leden 
weer verhoogd en doen we tal van leuke activiteiten. John wordt bedankt voor zijn inzet voor 
de vereniging!  

7. Vacature bestuur 
- Het huidige bestuur geeft aan dat volgens de statuten van de vereniging een bestuurslid 

maximaal drie jaar mag ‘zitten’ en hierna éénmaal direct herkiesbaar is voor eenzelfde termijn.  
Bij deze treden Bob en Klaas dan ook officieel af en stellen zich ook opnieuw kiesbaar voor de 
taken in het bestuur. Hierover wordt unaniem besloten dat beide mogen aanblijven als 
bestuursleden.  

- Vanuit de leden komt de vraag of de statuten kunnen worden aangepast. Het bestuur zal in de 
toekomst kijken of er een mogelijkheid is om de statuten te herzien en up-to date te maken. 
Wel geeft het bestuur aan dat er roulatie in het bestuur nodig is.  
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- Bob ligt toe dat er voor het huidige bestuur drie vacatures zijn. Hiervoor hebben zich twee 
personen aangemeld, te weten: Annemieke Vredegoor en Jeroen van Assema. Helaas heeft 
zich niet een derde persoon aangemeldt waardoor het bestuur nog niet op volle kracht kan 
komen. 

- Voor het aantreden van Jeroen en Annemieke wordt officieel gestemd en zij worden dan ook 
met applaus aangesteld als bestuurslid. Onderling zal het bestuur het takenpakket verdelen.  

- Er wordt opgemerkt dat het volledig nieuwe bestuur bestaat uit mensen welke de 
bestuurstaken doen naast hun fulltime baan. Uitbreiding van bestuur is dus zeer nodig.  

- Wel is het bestuur zeer blij met de taken welke enkele actieve leden voor de vereniging 
uitvoeren. (o.a Laurens en Bert) 

8. Communicatie 
- Bob geeft aan dat er naar wordt gestreefd om meer digitaal te gaan werken. Deze vergadering 

is al anders aangevlogen door de notulen, agenda e.d. op de website te plaatsen en via email 
hiernaar te verwijzen. Tot nu toe zijn hier geen klachten op binnen gekomen van leden. Nog 
niet van alle leden is een mailadres bekend, deze leden ontvangen dan nog alle stukken per 
post. Hiermee worden wel drukkosten, en franco kosten gemaakt maar dit kost ook vooral 
aardig wat tijd van het bestuur. 
Voorstel is nu dat: bij de aankomende Meerkoet een brief zit waarin wordt gevraagd dat als 
men berichtgeving per post wil blijven ontvangen dit moet worden aangegeven (telefonisch, 
post, etc.). Op deze manier wordt er een actievere houding verwacht als men per post op de 
hoogte wil blijven. Uiteraard blijven de leden wel de Meerkoet per post ontvangen.  

- Hierover is niemand het oneens en wordt dit voorstel aangenomen. 
9. Veldwerkzaamheden 

- Laurens verteld dat er een klusgroep is van leden van Wierhaven bij Staatsbosbeheer (SBB), 
bestaande uit Johan, Theo, Joop, Otto en Laurens. Voorbeelden van de geslaagde klussen zijn: 
het kijkscherm bij het Normerven, en snoeiwerk op Wierholt en in het Sluitgatbos.  

- Binnenkort wordt de hoge bult op Wierholt opgeleverd, waar de klusgroep aan de net 
geplaatste oude sluisdeuren bankjes gaat maken. Mogelijk dat hier ook bebording bij gaat 
komen. Wierhaven wil hier als bestuur i.s.m. SBB een mooi persmoment van maken als dit 
gerealiseerd is. 

- Over de oeverzwaluwwand bij Agriport is helaas nog niks meer vernomen. De 
oeverzwaluwwand in de zuiderhaven wordt vanaf nu tweemaal per jaar kosteloos vrijgemaaid 
door een ZZP-er! 

10. SVN (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) 
- Laurens en Klaas zijn namens Wierhaven afgevaardigden bij de SVN. Laurens geeft aan dat hij 

de laatste keer met de vergadering van SVN verhinderd was. 
- Klaas ligt de laatste ontwikkelingen welke spelen bij de SVN toe. 
- Klaas geeft aan nog steeds hier naar toe te willen, Laurens geeft ook aan dat hij nog een jaar 

wilt gaan, maar merkt wel op dat hij het te bestuurlijk/jurdisch vindt worden. 
- Eventueel kunnen andere leden een SVN vergadering bijwonen bij afwezigheid van Klaas of 

Laurens.  
11. Boer en NatuurFair 

- De Boer en NatuurFair is zoals eerder toegelicht dit jaar wegens uitblijven van subsidie voor 
Wierhaven duurder uitgevallen dan begroot was. Tevens was het al niet meer mogelijk voor 
2017 subsidie hiervoor aan te vragen.  

- De Fair zelf was een groot succes, veel bezoekers en goed weer.  
- De intentie was er wel om in 2017 opnieuw een B&Nfair te organiseren, maar de Dijkgatshoeve 

heeft laten weten in 2017 geen Fair te willen organiseren.  
- Het bedrag wat hiervoor is begroot wil Wierhaven wel gebruiken om hier nog een activiteit 

voor te organiseren, een optie die werd genoemd is bijvoorbeeld om op de Westerlanderfair te 
gaan staan als Wierhaven.  

12. Jeugdactiviteiten 
- Tijdens de halfuurtjes avond is er als activiteit uitgekomen om een fotowedstrijd te houden in 

de meivakantie. Momenteel ontbreekt het dat iemand vanuit de leden de drijvende kracht wil 
zijn voor het verzinnen en/of organiseren van jeugdactiviteiten.  
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- De methode om activiteiten in de halfuurtjes avond kort te bespreken is al positief ontvangen. 
Al ziet het bestuur liever enkele enthousiaste leden dit oppakken en ontwikkelen. 

 
13. Investeringen 

- Bob ligt dit nieuwe onderwerp op de agenda toe. Het is de bedoeld om na te denken over 
invensteringen die Wierhaven kan doen om meer naamsbekendheid/  herkenbaarheid te 
krijgen. Denk hierbij aan pennen, stickers, flyers enzovoorts. 

- Bob geeft aan dat het idee is om spullen aan te schaffen waar de vereniging voor langere tijd 
wat aan heeft.  

- Er worden door de leden enkele ideeën genoemd zoals: materiaal wat uitgedeeld kan worden 
bijn excursies, flyers welke o.a. liggen bij de VVV en campings, stickers in een bakje voor het 
pakken bij de uitkijkwand, t-shirts en petten. 

- Bob geeft nog aan dat het bestuur €200 heeft begroot hiervoor en dat iedereen ideeën mag 
aanleveren. Op is op is het idee van dit budget. 

- Otto geeft aan of het misschien mogelijk is om samen met SBB iets te organiseren door het 
wegvallen van de fair. 

o Klaas haakt daarop in met het voorstellen van zoiets als Landschap Noord-Holland 
jaarlijks organiseert bij Waterberging Twisk. 

- Monique stelt voor om misschien eens een lezing te organiseren van iemand die een hoge 
vergoeding vraagt 

o Bob zegt dat er ook een samenwerking kan zijn met de cultuurschuur in Wieringerwerf 
voor het draaien van films. 

 
14. Samenwerking en projecten 

- Bob: Klaas en ik zijn in januari bij SBB geweest voor een officiele ontmoeting met Maarten. 
Maarten is werkzaam als Boswachter publiek. SBB gaat zelf in onze gebied geen 
activiteiten/educatie organiseren. SBB kan  op een beperkte manier promotie voor ons maken. 
Tevens is er gesproken over de vernieuwde kijktoren op het Schor, dat Wierhaven bij het 
persmoment aanwezig wil zijn en op de borden mag komen te staan.  

- Klaas verteld dat hij bij een vergadering is geweest van de gemeente Hollands Kroon waarbij 
het ging over biodiversiteit. Momenteel heeft de gemeente daar geen tot nauwelijk beleid op. 
De gemeente wilt dit wel op de kaart gaan zetten maar hebben hier hulp nodig van diverse 
instanties. Er zijn in deze vergaderingen diverse lezingen geweest van diverse partijen die 
aanwezig waren. 

- Bob: ANV Noord-Holland heeft afspraken gemaakt met boeren om de randen van de akkers in 
te zaaien. ANV is nu opzoek naar mensen die de ingezaaide randen willen inventariseren. Ze 
weten alleen nog niet hoe dit aan te pakken. Het inventariseren is mogelijk te combineren met 
de ganzen- en zwanentellingen. De inventariseringen zullen namelijk in eerste instantie gaan 
om broedvogels en wintervogels. Er wordt voorgesteld of Laurens dit met de tellers van de 
ganzen- en zwanentellingen wilt opnemen of zij bereid zijn dit ook te tellen. 

o Laurens gaat dit opnemen, maar beloofd niet dat iedereen mee doet. Tevens stemt hij 
er mee in om ook de zomertellingen te gaan regelen. 

Mensen die zich aan willen melden zijn ten alle tijden welkom. 
 

15. Rondvraag 
- Joop: vraagt of het mogelijk is om de investering te gebruiken voor flyers, zodat er wat valt uit 

te delen tijdens/na een excursie. 
o Bob geeft aan dat drukken van dit niet erg prijzig is, maar het ontwerpen en voorzien 

van informatie de meeste tijd kosten. En hij vraagt dan ook of men in zijn 
kennissenkring wilt kijken of ze iemand kennen die dit wilt doen.  

- Joop stelt verder nog voor of het een idee is om aaan SBB te vragen om één of twee palen in 
het Normerven te zetten voor roofvogels. 

o Bert reageert hierop dat dit ten kosten kan gaan van rustende vogels. 
- Teije vraagt of we een verklaring van goed gedrag nodig hebben 

o Bob reageert hierop dat vele leden dit al hebben  
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- Laurens merkt op dat hij de ganzen- en zwanentelling heeft gedaan op een tablet (Avimap van 
SOVON) en dat hij zeer tevreden was met het resultaat. Voor de liefhebber valt dit aan te 
bevelen. 

- Otto bedankt het bestuur voor het werk dat afgelopen jaar is verricht. En herinnert iedereen er 
aan dat de veringing nu toch al weer 44 jaar bestaat.  

 
 
 
 


