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Notulen Algemene Leden/jaar Vergadering, gehouden op maandagavond 29 februari 2016
In Hotel de Wijnberg te Bolsward. Aanvang 19.30 uur.

1. De voorzitter opent de vergadering met de verwelkoming van 28 leden.
(plus het voltallige bestuur)
2 leden hebben zich afgemeld te weten Jan Nagel en Mariëlle Scheltinga.
2 Vastellen van de agenda
Eelco de Lange brengt het punt aan betreffende de status van de vogelkijkhut.
De vogel kijk hut stond ook in de notulen van de vorige ALV onder punt 10A.
Tijdens punt 6 betreffende de notulen van 2015 komt de secretaris hierop terug.
3 Mededelingen.
De voorzitter staat stil bij het overlijden van Lambertus Gerritsma. Gerritsma was
een bevlogen vrijwilliger die veel voor de wacht heeft gedaan. Vooral met de koekactie was Gerritsma druk in de weer. Ook als nazorger heeft hij bij Bote de Boer
als nazorger vele uurtjes in het veld doorgebracht.
De vergadering houdt 1 minuut stilte.
Philip de Vries en Rutger de Lange worden bedankt voor het maken van het jaarverslag. Het is weer een prachtig naslagwerk geworden.
Joop Ykema word bedankt voor het werven van de advertenties voor datzelfde jaarverslag. Er is voor €1595 verkocht. Weer meer dan de vorige keer.
Er zijn 425 boekjes gedrukt wat €1330 gekost heeft.
Een plus van ca. €200,4 Ingezonden stukken
Er zijn geen ingezonden stukken.
5 Nieuwe bestuursleden W. Palstra / Jan H. Kroese
Palstra en Kroese worden voorgesteld aan de vergadering. Palstra loopt al sinds
mei mee in het bestuur. Palstra gaat zich bezig houden met broedzorg en aaisykjen.
Voorstel wordt met een applaus uit de zaal bevestigd.
Kroese is nazorger bij Bote de Boer en heeft 1 bestuursvergadering meegemaakt.
Hij gaat als notulist aan de slag.
Ook Kroese wordt met applaus uit de zaal aangenomen door de vergadering.
6 Notulen Algemene Leden/Jaar Vergadering 23 februari 2015
Punt 10A de status van de vogelkijk hut.
De secretaris komt met de mededeling dat voor €5000 de zwaluwenwand is
gerealiseerd. Van de kijkhut is een tekening gemaakt door Rutger de lange en
Philip de Vries. De vergunningen zijn aangevraagd. Echter de kijkhut moet nog
even op zich laten wachten. De plasdras is namelijk nog steeds lek. Na overleg met
o.a. Wetterskip Fryslân die veel ervaring hebben met plasdras blijkt dat dit normaal
is, en vaker voorkomt bij nieuwe plasdras. De wanden moeten na verloop van tijd
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dichtslibben. Tot die tijd wacht de vogelwacht met het plaatsen van de hut.
Geopperd wordt om Hilbrand Schuurmans van de Milieugroep Bolsward ook in te
zetten bij de realisatie van de kijkhut.
De secretaris meld dat Wietse Brandsma (de boer van de plasdras) al wel aan het
pompen was en dat er daarna veel vogels aanwezig waren.
Er waren offertes aangevraagd o.a. bij Peters Hout. Dat moest echter €5800 kosten.
De secretaris melde tevens dat na contact met Elkien in verband met verbetering
van huurwoningen en verbetering van de wijk waarschijnlijk een bedrag van 10%
van het totale kostenplaatje door Elkien gesponsord kan worden.
Daarnaast meld de secretaris dat de verschillende Stichtingen die Bolsward rijk is,
aangeschreven zullen worden.
Ook het Marnecollege wordt aangedragen als optie om de kijkhut te vervaardigen.
Het totale bedrag voor de kijkhut en zwaluwwand is €12500,Philip vraagt of dit nog steeds akkoord is. Wel moeten we even afwachten hoe de
plasdras zich ontwikkeld meld de secretaris.
Vanuit de vergadering wordt de Friese Poort nog genoemd als eventuele maker
Om de hut hufterproof te maken. Gosse neemt dit mee.
Jos Kienstra vraagt of de boeren welke geen nazorger meer hebben nog wel een
boekje krijgen. Nee dit is niet het geval.
Tevens wordt gevraagd of de ANV-boeren lid moeten worden van de vogelwacht.
Bote de Boer is aanwezig en hem word gevraagd om een lijst met namen van de
betrokken boeren. Zij moeten gevraagd worden om lid te worden van de
Vogelwacht Bolsward. Het is belangrijk dat ANV en de BFVW overleg hebben.
7 Financieel verslag 2015
Secretaris Gosse Hofstra legt t het financieel verslag uit aan de vergadering.
Er was een probleem met de incasso i.v.m. de IBAN nummers waardoor het
incasseren niet in 2015 maar pas in 2016 lukte. Het bedrag voor 2016 zal in het
najaar van 2016 worden geïncasseerd.
De vergadering gaat akkoord met het financieel verslag.
8 Verslag kascommissie L. de Boer / A. Harsta.
L. de Boer meldt dat Gosse Hofstra een pluim verdiend. Alle zaken prima in orde.
9 Benoeming nieuw kascommissielid.
Ate Harsta stopt en Dirk Cuperus meldt zich aan als nieuw kascommissielid.
Casimier meld dat er een derde persoon als reserve op papier moet
staan.
Als 3e eventuele vervanger wordt voorzitter Eugene Rosenau. Genoteerd.
10 Pauze.
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11 De koekactie.
Gosse meld trots dat Vogelwacht Bolsward al jaren fier aan kop gaat wat
de hoeveelheid verkochte dozen betreft. Er zijn 140 dozen verkocht.
Maar op is \op.
Dat was weer
prima. €2944 opgehaald. Afgedragen aan de BFVW voor de koeken een bedrag
van €1274. Dat betekend weer een kleine €1670 in kas.
Klaas Ypma wordt even speciaal genoemd omdat hij vele koeken verkoopt bij de
bedrijven in en om Bolsward.
De vogelwacht zoekt nog koeken voor het buitengebied om de mensen ook daar
Kennis te laten maken met de Vogelwacht Bolsward.
Jaap van der Wal meldt dat hij veel koeken heeft verkocht omdat hij uitlegt dat
door de opbrengst zaken als de zwaluwwand kunnen worden gerealiseerd.
De bewoners vinden dit prachtig aldus Jaap.
12 DVD BFVW
Een prachtige film word vertoond over het belang van de weidevogels voor
Fryslân. De film is ook te bekijken op de site van de BFVW www.bfvw.nl
13

Rondvraag
Jan Willem Postma meldt zich aan voor de vliegende brigade.
Zijn mobiele telefoonnummer zal op de site van onze vogelwacht
worden geplaatst.
Appie Nagel geeft een pluim aan de samenstellers van het jaarverslag.
Wel mist hij de rayonkaart in het midden van het jaarverslag. Hij zou dat graag
Weer op de middenpagina zien.
Het totaalresultaat en het overzicht mist. Tevens mist Nagel het jaarverslag in het
Bolswarder Nieuwsblad.
Verder komt de vraag hoeveel nazorgers hebben opgezegd. Dit zijn 4 nazorgers.
Gosse meld dat er 75 passen worden uitgedraaid omdat elke pas te veel geld
Kost.
Voor elke pas moet een bedrag afgedragen worden aan de BFVW.
Vorige jaar zijn 30 passen niet afgehaald.
ANV de Greidhoeke en ANV de Kustripe betalen €1,- per hectare.
Bennie Stevens vraagt of een nazorgpas nodig is of toestemming van de boeren.
Vanuit de vergadering enig rumoer over het eventuele vrije veld. Oud-voorzitter
Jos Kienstra meld dat het jachtmodel van toepassing is.
J. Kienstra en U van der Zee denken zeker te weten dat t vrije veld model niet
mogelijk is.
Indien het voorstel van de aaisykcommissie word aangenomen door de ALV van
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de BFVW dan komt er een speciale ontheffing van de provincie. Wel zoeken,
maar niet rapen in het vrije veld.
Inmiddels is duidelijk geworden dat het voorstel met een kleine minderheid is
Aangenomen tijdens de BFVW ALV in Wommels op 4 maart 2016.
Na een korte discussie sluit de voorzitter de ALV van de vogelwacht Bolsward en
wenst een ieder wel thuis.
Het bestuur van de Vogelwacht Bolsward.

PS. De nazorgpas wordt dit jaar weer kosteloos verstrekt.
Deze kunt u zelf downloaden op www.bfvwregistraasje.frl
Ga naar “mijn gegevens”, vervolgens naar eierzoekpas.
Daarna op de link klikken.
Mocht dit niet lukken Dan kunt u contact opnemen met bestuurslid Jaap van Lingen.
Telefoonnummer 0625128782

Vogelwacht Bolsward

Vogelwacht Bolsward e.o.
opgericht 28 februari 1947





Notulen van de vergadering voor nazorgers, gehouden op maandag 4 april 2016, in Hotel de
Wijnberg te Bolsward. Aanvang is 19.30 uur.

1

Opening
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt 32 nazorgers. Er waren 3
afmeldingen;
Mevrouw van der Wagen
Rutger de Lange
Eelco de Lange
Er volgt een kleine uitleg over het aaisykjen 2016. Wel zoeken op fry fjild model maar
niet rapen.
Hij feliciteert Jan Willem Postma met aai 1 van gemeente SWF.
Marco van Spanning en dochter Destiny met aai 1 van het wachtgebied van VB
Jan H. Kroese en Wiebe Palstra met aai 1 van de gemeente Harlingen.

2

Vaststellen van de agenda
Geen op of aanmerkingen.

3

Mededelingen
Ulrik van der Zee vraagt of de oude zaken van de website af kunnen gehaald.
En of de uitnodigingen naast de brievenbus ook vanaf de site gedownload kunnen
worden.

4

Notulen nazorgvergadering 2015
Notulen staan ook op de site vermeld.
Verder geen opmerkingen.

5

Mededelingen nazorg coördinator Marco van Spanning
Het nieuwe registratiesysteem
In het systeem staan veel gele blokken. Dit zijn nazorgers zonder activatiecode. Gast
HB Eddy de Boer meld dat zoveel mogelijk mensen een activatiecode moeten hebben.
Marco legt het systeem van invullen en aanpassen nogmaals uit. START en STOP
knoppen zijn belangrijk. 15 mei is de scheiding van invullen en tellingen.
Jaap van der Wal meld dat de kaarten niet altijd kloppen. Dit moet gemeld worden bij
Marco van Spanning en/ of Jaap van Lingen. Dan pasteen van hen het aan.

6

Uitreiking wisselbeker voor het vinden van het eerste kievitsei van de
VW Bolsward en uitreiking blijvend aandenken.
Marco en Destiny van Spanning krijgen de wisselbeker voor het vinden van het eerste
ei van de VB. Tevens ontvangt Destiny een blijvend aandenken voor het eerste jeugd
ei van de VB.
Jan H. Kroese en Wiebe Palstra krijgen een blijvend aandenken voor het eerste ei van
de vogelwacht 2015
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Tevens krijgt Wiebe een blijvend aandenken voor het 5x vinden van het eerste ei van
de wacht Bolsward. De wisselbeker blijft voortaan eigendom van VB ivm grote
historische waarde.
7

Presentatie Eddy de Boer, HB lid BFVW
Eddy geeft een presentatie over de BTS tellingen.
Wat opvalt is dat VB met verschillende beheer gebieden te maken heeft.
Dit kan met tellingen wrijving geven bij andere vogelwachten en boeren.
Hier zal goed overlegd moeten worden.
De vogels zitten op een paar punten geclusterd.
Het kaartje stuurt Eddy op naar VB

8

Pauze

9

Vrijwilligers nestkasten
Wiebe vraagt of er vrijwilligers zijn die de nestkasten willen controleren/
schoonmaken en tellen.
Er is eerst geen respons. Later tijdens de rondvraag zei Yde Boer dat hij zich
aangemeld had maar geen respons had gehad. Gosse meld dat ie niets heeft gezien.
Yde de Boer meld zich aan voor de nestkasten. Marco doet vuilstort en watertoren,
Wiebe doet Wiarda pad, Wilhelminapark en gedeelte plan Zuid.

10

Nazorgdag 7 mei. Organisatie VB e.o.
De nazorgers worden uitgenodigd om in de Wijnberg te komen.
De persoonlijke uitnodiging komt nog in de bus. En op de site.

11

De rondvraag.
Yde stelt zich beschikbaar voor de nestkasten zie punt 9

12

Sluiting.
Jaap vd Wal vraagt Eddy de Boer over aaisykje en fry fjild. De BFVW probeert het
voor 2017 voor elkaar te krijgen voor de nieuwe ontheffing. Er volgt een discussie
over aaisykjen/nazorg/beleid. Dit is allemaal al eens besproken.
Jos vraagt of t BTS tellen niet net zo kan gaan als bij de wacht Oosterend.
1 nazorger met telefoon met gasten.
Jos meld zich aan als vrijwilliger (niet op zaterdag)
Er worden eventueel groepen gemaakt met overlappende wachten daar Bolsward
tussen verschillende wachten beheer heeft.
Dan moet er data en gegevens uitgewisseld worden.
De volgende personen melden zich aan.
Jos Kienstra, Jaap van der Wal, Dirk Kuperus, Watze Terra, Willem Louwsma, Leo de
Boer, Simme Witteveen, Corrie Knol en Theo Bijlsma.
‘s Avonds heeft de voorkeur bij de tellers.
Belangrijk is om predatie in te voeren (door alle nazorgers)
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