Vogelwacht Bolsward e.o.
opgericht 28 februari 1947

Notulen Algemene Leden/Jaarvergadering gehouden op maandagavond 01 april 2019 in
Hotel “De Wijnberg” te Bolsward. Aanvang vergadering 19.30 uur.
AGENDA
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
32 leden zijn aanwezig en 5 bestuursleden
Het bestuur bestaat uit Eugene Rosenau, Gosse Hofstra, Marco van Spanning, Wiebe
Palstra en Jan H. Kroese
5 afmeldingen van Anneke Tuininga, Jan Nagel, Marrielle Scheltinga, Anno Postma
en Anton Palstra

2. Vaststellen van de agenda
Er worden geen punten toegevoegd.

3. Mededelingen
• Er volgt 1 minuut stilte om stil te staan bij het overlijden van erelid Theo de
Boer en nazorger August Niemarkt
• Het jaarverslag is weer klaar. Veel positieve reacties.
Philip de Vries en Rutger de Lange zijn hier weer in geslaagd, Gosse bedankt
hen voor hen grote inzet.
• Joop Ykema heeft weer bij vele bedrijven advertenties verkocht voor in het
jaarverslag. Dit heeft ca. €1500 opgeleverd. Geweldig! Grote dank hiervoor!
• De nazorgers hebben weer goed werk geleverd want de vergoeding van ca.
€2500 is weer binnengekomen.
• Er komt een barbecue voor de nazorgers. Verdere info volgt nog.
• Vorig jaar is een groep nazorgers op excursie geweest nar Murk Nijdam. Dit
jaar gaan we naar de Makkumer Noord waard op 4 mei. Vanaf de Holle Poarte
gaan we met een boot naar de overkant. 15 personen kunnen mee. Er volgen al
enkele aanmeldingen.
• De uitreiking van de eerste eieren van de wacht volgt. Fabienne Palstra vond
het eerste eitje bij Abma in het land. Daarna volgden Jesse Galema en
Djayden van Spanning voor de jongens. Ook in het Bolswarder vogelparadijs
bij Abma aan de oostkant van Bolsward. Ze zijn alle drie in het zonnetje gezet
met een beker en foto als aandenken en natuurlijk een mooie paashaas. Van
harte gefeliciteerd!
• 15 juni organiseert de Vogelwacht Bolsward een viswedstrijd voor 6 jaar en
ouder.

4. Ingekomen stukken
Gosse meld dat we hier later in de vergadering even op terugkomen.
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5. Herverkiezing bestuursleden.
Jan Kroese, Eugene Rosenau en Marco van Spanning hebben hun eerste termijn van 3
jaar erop zitten. Er zijn geen tegenkandidaten en alle drie worden ze door de
vergadering aangenomen voor hun tweede termijn.
6. Notulen ALV 29 februari 2018 (website)
Geen opmerkingen.
7. Financieel verslag 2017
Er volgt een uitleg door Gosse over de vergoedingen van de collectieven.
Gosse vertelt over een gift van €1000 van de stichting Meerslag om Bolsward. De
contributie is voor een groot deel automatische incasso en een aantal worden
opgehaald. We hebben als wacht veel geld op rekening. In het verleden is daar de
plaatsing van de zwaluwwand mee betaald. Nu volgen nieuwe projecten als
bijvoorbeeld een zwaluwtil. Eelco Brandenburg heeft als zwaluwkenner informatie
gestuurd waar die aan moet voldoen.
Philip de Vries meld dat we als VW Bolsward de stichtingen van Bolsward aan
kunnen schrijven voor een mogelijke donatie.

8. Verslag Kascommissie J. Kienstra en J. Steringa.
De heer Steringa was helaas verhinderd. Jos heeft alles doorlopen. Alles dik in orde
bevonden. Alles top!
9. Benoeming nieuw Kascommissielid.
Jos Kienstra moet plaats maken voor een nieuw lid. Philip de Vries heeft zich gemeld
om de plaats van Jos in te nemen. Samen met J. Steringa vormt hij de kascommissie
voor 2019/2020
10. Agrarisch Natuurfonds Fryslan
Jan Kroese legt uit wat dit inhoudt door middel van een presentatie. Wij willen als
wacht misschien een groot gedeelte van onze vergoeding voor het tellen terug stoppen
in dit natuurfonds. Voorwaarde is wel dat zoveel mogelijk andere wachten ook mee
gaan doen. Over dit plan van Wiebe Palstra word door het hoofdbestuur van de
BFVW nog vergaderd. Het word positief ontvangen maar we wachten eerst de
uitkomst van die vergadering af.
11. Nazorg
Marco van Spanning legt enkele nieuwe zaken uit. Dat men predatoren en predatie in
kan voeren in het registratiesysteem. Yde de Boer zag mensen met camera’s in het
veld. Dit gaat over steenmarter monitoring.
Alarmtellingen. Nazorgers moeten ook een 0 drukken met alarmtellingen als er geen
vogels meer zitten. De BFVW vraagt dat specifiek vooral voor de derde alarmtelling.
Via het registratiesysteem kunnen we alles invoeren en ook pakketten beheer
bekijken. Boeren kunnen een gaststatus krijgen. Marco volgt opleiding tot dronepilot.
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Er is 1 drone van €25000 en er komen nog 2 bij. Het is vooral voor de grijze
gebieden.
Ook moeten broedparen veranderd worden in nesten als je ze vind. Om fouten in het
systeem te voorkomen.
12. Uitreiking trofee aan 3 nazorgers (25 jaar) tevens overhandiging beker aai 1 van
de VW Bolsward.
S. Hibma en Anno Postma zijn helaas afwezig. Aagje van der Wagen is wel aanwezig
en word door de voorzitter in het zonnetje gezet voor 25 jaar trouwe nazorg.
Ze ontvangt een mooie herinnering uit handen van voorzitter Rosenau.
Wiebe Palstra ontvangt de wisselbeker voor aai 1 van VW Bolsward. Ook hij krijgt
een blijvende herinnering.
13. Koekactie
De koekactie is voortreffelijk verlopen.
Vorig jaar 127 dozen en dit jaar 100 dozen omdat we minder verkopers hebben.
Rimmer Stoelinga met zijn maat hebben 12 dozen verkocht.
Theo en Lolke 10 dozen in de wijk Altenburg. Er heeft een stukje in de Bolswarder
Krant gestaan.
Willem Louwsma en Klaas Ypma hebben bij de bedrijven 40 dozen verkocht! Hulde
voor al deze mensen die in de avond bij de deuren langs gaan! Al met al €1571 winst
uit de koekactie,
14. Rondvraag
Jos Kienstra meld dat hij het stuk over de oprichters in het jaarverslag erg mooi vond.
Appie Nagel vraagt het bestuur om een brief te sturen naar alle boeren om kruidenrijk
grasmengsel te kopen om in te zaaien in de akkerranden. Dit kan bij de BFVW voor
€150 per 8 kg. De eerste 100 krijgen het gratis!
Titus Hettinga meld dat er nog nestbeschermers bij hem staan.
Gerrit Terpstra wil de vogelhokjes in het park wel gaan doen, Marco meld dat de trap
bij hem thuis staat.
Yde de Boer meld veel predatie door verwilderde katten. Belletjes of reflecterende
halsbandjes kunnen helpen om verwilderde katten te herkennen.
Philip de Vries vraagt of er geen blikjes op de nestkasten kunnen zodat spechten het
gat niet groter kunnen timmeren. Simme Witteveen meld dat dit niet moet omdat
mezen er een hekel aan hebben.
Jaap van der Wal wil graag drijvende vlotten voor bv visdiefjes. Hier word onderzoek
naar gedaan. Jaap wil wel assisteren.
Ronny Couperus van VW Makkum meld dat 250 buiten de bebouwde kom een
verwilderde kat mag worden geschoten.
De excursie naar de Noordwaard is op 4 mei.
Willem Louwsma geeft zich op.
15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
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