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Vogelwacht Bolsward 

Notulen van de vergadering voor nazorgers, gehouden op maandag 27 maart 2017, in Hotel 

de Wijnberg te Bolsward. Aanvang is 19.30 uur.  

 

 

1 Opening  

De voorzitter opent de vergadering  om 19.35 uur en verwelkomt 14 nazorgers. Er zijn 

6 bestuursleden aanwezig. Er was 1 afmelding; Leo de Boer. 

 

2 Vaststellen van de agenda 

Er komt een punt 7A over overname nazorg van VW Parrega /Hieslum 

 

3 Mededelingen 

De voorzitter meld het volgende; 

Jan H. Kroese vond 10 maart om 17.10 uur aai 1 2017 van de gemeente Zuidwest 

Fryslan (SWF) in de Workumer Waard in ganzen gedoog gebied. 

Destiny van Spanning vond 11 maart aai 1 van de jeugd onder 12 jaar van Fryslan bij 

boer Strikwerda op het land van R. Kroondijk. 

Een topprestatie. Gedeputeerde Johannes Kramer reikte het “Sulveren Polske” aan 

haar uit onder toezicht van oa Rendert Algra voorzitter BFVW en ons bestuur. 

Wiebe Palstra vond 13 maart aai 1 (twake) van 2017 van onze vogelwacht bij boer 

Abma. 

Destiny en Djayden van Spanning vonden 18 maart ook nog aai 1  (tryke) van de 

jeugd van Vogelwacht Bolsward bij boer Strikwerda  

 

4 Uitreiking van de diverse wisselbekers  

          Voorzitter Rosenau reikt de verschillende wisselbekers uit. Zie de website. 

 

5 Behandeling notulen vorige nazorgvergadering 

Notulen staan ook op de site vermeld.  

Verder geen opmerkingen. 

 

6 Mededelingen nazorg coördinator Marco van Spanning  

Het nieuwe registratiesysteem 

Het systeem heeft een update gehad. Er word gevraagd om vooral predatie en 

predatoren in te tekenen en te vermelden in de app omdat de mogelijkheid daar nu is. 

Er werd altijd te weinig vermeld. 

Verschillende data volgen voor de alarm telling. Komt in de app te staan. 

De vergoedingen voor het alarmtellen word door Gosse Hofstra uitgelegd. 

Alle VW zonder beheer krijgen €100 uit de pot geld van Collectieven en BFVW.  

Dit zijn er nogal wat. VW krijgen nu €4,50/Ha. Dit betekend dat VW Bolsward €1678 

op de rekening krijgt bijgeschreven. 
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7 Afspraken alarmtellingen, data etc.  

VW Parrega en Hieslum worden misschien overgenomen door VW Bolsward. 

Omdat er geen nazorgers zijn. Wel beheer bij enkele boeren die eventueel hun 

vergoeding kwijt zullen raken, terwijl er wel weidevogels nestelen. En er beheer word 

gedaan. 

Jan Willem Postma wil misschien daar nazorgen en wil eens met een paar mensen een 

rondje doen om te kijken of het wat is voor hem. 

Watze Terra en Jan Willem Postma willen ook wel mee te alarmtellen bij bv Bote de 

Boer. 

Gemeld word dat Louwsma niet meer kan alarmtellen ivm slecht lopen. 

Vervolgens brand ook weer de discussie nazorg-predatie-boeren-waterpeil etc weer 

los. 

Hier heeft een ieder een mening. Of die altijd juist en objectief is blijft de vraag. 

Jos Kienstra is kritisch over weidevogelhart van boeren. Echter er zijn meerdere 

oorzaken. 

 

8 Pauze 

 

9 DVD presentatie van Henry Spruyt over de Makkumer Waarden. 

         Deel 2 (Deel 1 zagen we op de ALV 2017) 

Een prachtige DVD waar met belangstelling naar word gekeken. Na afloop volgt een 

terecht applaus.  

 

10 De rondvraag. 

Jos Kienstra meld Nestkasten. Hierop antwoord coördinator broedzorg Palstra dat er 

in het weekend 15 nestkasten zijn opgehangen in de stad.  

Ook een spreeuwenkast is rechtop gezet. 

Het schoonmaken volgt in het najaar omdat er al vogels begonnen waren met 

nestelen. 

Door de gemeente zijn bomen met nestkasten omgezaagd op het Franeker eind. 

Gosse meld dat we nieuwe kasten vergoed gekregen hebben. 

Wiebe vraagt of er vrijwilligers zijn die de nestkasten willen controleren/ 

schoonmaken en tellen. Geen reactie. 

Mevr. A van der Wagen vraagt of de nestkasten niet door leerlingen van het Nordwin 

College kan worden gedaan als bv stage. 

Jos Kienstra stopt binnenkort met werk en zegt toe vrijwilliger te worden. 

Alle nazorgers worden met partner uitgenodigd voor de feestavond op 1 April in Ons 

gebouw” ivm ons 70 jarig Jubileum.  

 

11 Sluiting. 

         Voorzitter Rosenau sluit de vergadering om precies 22.00 uur. 
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