Vogelwacht Bolsward e.o.

opgericht 28 februari 1947

Notulen Algemene Leden/Jaarvergadering gehouden op maandagavond 20 februari 2017 in
Hotel “De Wijnberg” te Bolsward. Aanvang vergadering 19.30 uur.
AGENDA
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
25 leden zijn aanwezig en 5 personen van het bestuur.
Het bestuur bestaat uit Eugene Rosenau, Gosse Hofstra, Jaap van Lingen, Marco van
Spanning, Wiebe Palstra en Jan H. Kroese
1 afmelding van Philip de Vries.

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

3. Mededelingen
 Appie Nagel wil graag een verslag oftewel de notulen van de vergadering van
de BFVW inzake het aaisykjen op de site. Ze staan op de site van de BFVW
voor een ieder te lezen.
 Gosse Hofstra meld dat er op 1 april een bescheiden feestavond georganiseerd
zal worden in Ons Gebouw. Dit in verband met het 70-jarig bestaan van de
Vogelwacht Bolsward.
 Het jaarverslag is weer klaar. Veel positieve reacties.
Philip de Vries en Rutger de Lang zijn hier weer in geslaagd, Gosse bedankt
hen voor hen grote inzet.
 Joop Ykema heeft weer bij 38 bedrijven advertenties verkocht voor in het
jaarverslag. Ter waarde van €1705. Geweldig!

4. Ingekomen stukken
Gosse meld dat ons gewaardeerd lid Jappie de Vries op jonge leeftijd is overleden.
Om hem te gedenken volgt 1 minuut stilte. Een indrukwekkend moment.
Jappie was altijd druk bezig met de koekactie, samen met Andre van der Veen.
Hij werd echter ernstig ziek. Hij mocht de korte strijd niet winnen.

5. Bestuursverkiezing
Gosse is aftredend en niet herkiesbaar omdat hij er al twee termijnen op heeft zitten.
Volgens de statuten moet hij uittreden.
Hij zou graag bij goede gezondheid nog enkele jaren in het bestuur meedraaien. Echter
hiervoor is toestemming van de vergadering nodig. Applaus volgt. Hiermee is Gosse
weer bestuurslid van onze wacht.
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6. Standpunt leden VW Bolsward inzake het aaisykjen.
BFVW vraagt geen vergunning aan.
Men probeert om de traditie van de eerste aaien in stand te houden. Echter de aaien
moeten blijven liggen. Bij een 1e aai van de gemeente gaat deze op slot zodat er
meteen verder nazorg in deze gemeente zal worden verricht.
Postma meld dat i.v.m vroege inzaai van mais de kievit later moet broeden. Hierop
volgen nog enkele mensen met bijval over o.a. predatie. Echter deze discussie is al
vele malen gevoerd. Enkele mensen zeggen dat het aaisykjen niet meer hoeft en dat
men meteen met de nazorg kan beginnen. Anderen vinden van wel.
Gevraagd wordt wat de lange termijnvisie van de BFVW is.
Door de media is de BFVW alleen bekend van het aaisykjen, Echter dat speelt slechts
alleen 1 a 2 maanden. De rest van het jaar is de BFVW druk bezig met andere zaken
als sterns, zwaluwen, zangvogels, etc.
Wiebe Palstra meld dat de provincie de BFVW ook niet serieus neemt omdat hij
nergens verschijnt. Hij was ook niet aanwezig op de nazorg dag die door onze
vogelwacht werd georganiseerd. Spijtig. Jaap van der Wal meldt dat de echte
problemen niet worden aangepakt, De nazorg loopt op zijn eind. Verplichte weidegang
is goed voor de weidevogels. Predatie moet worden aangepakt stelt ook Jentje
Steringa. In de Workumer waard komt een raster met stroom om vossen en
marterachtigen buiten te houden. Anno de Vries vraagt hoe wij over de BFVW
denken. U. van der Zee meldt dat de BFVW te laat is met vergunning aaisykjen aan te
vragen. Onderzoeksbureau A&W waren veel te laat met de juiste dingen te
onderzoeken. Hierdoor kon de BFVW niets meer doen.
U v.d. Zee is er klaar mee. Na dit jaar hangt hij zijn pet in de wilgen als er niets
veranderd. Bestuur vind dat de BFVW ook van binnenuit word getorpedeerd door
bijvoorbeeld de Vogelwacht Grou. Anno de Vries meld dat in de jaren 70 men massaal
protesteert voor het aaisykjen in Thialf.

7. Notulen ALV 29 februari 2016 (website)
Nagel meldt dat de derde (eventuele) vervanger van de kascommissie volgens de
statuten niet iemand uit het bestuur mag zijn. Afgelopen jaar was voorzitter Rosenau
dit. Dit is niet toegestaan.
Vorig jaar zijn 30 passen niet afgehaald. Wat doen we hiermee. De passen worden zelf
gedownload en uitgeprint door de leden. Een pas is nodig om te mogen nazorgen.

8. Financieel verslag 2016
Gosse Hofstra. In 2016 is 2x ledengeld geïnd omdat het in 2015 niet is gelukt.
Gosse geeft uitleg over de inkomsten en uitgaven. BFVW gelden a €100 is
teruggestort en ook een bedrag om de nazorg dag te organiseren.

Vogelwacht Bolsward



Vogelwacht Bolsward e.o.

opgericht 28 februari 1947

9. Verslag Kascommissie L. de Boer/ D. Kuperus
Alles dik in orde bevonden. Alles top! Applaus door de kascommissie.

10. Benoeming nieuw Kascommissielid.
Leo de Boer gaat eruit en Jos Kienstra heeft zich aangemeld als vervanger voor de
Boer.

11. Pauze

12. Koekactie
Vorig jaar waren er 140 dozen koeken verkocht. Dit jaar 130.
We zijn nog steeds de grootste met Vogelwacht Franeker als goede tweede met 120
dozen. Er is voor €1183 ingekocht. De koeken zijn verkocht voor €2730. Een winst
voor de wacht van €1547. Toppers zijn Rimmer Stoelinga. Deze nestor verkocht 14
dozen. Applaus van de vergadering. Topper is Klaas Ypma die bij bedrijven en
instellingen verkoopt. Hij verkocht 40 dozen koeken. Applaus volgt.
Ypma wil stoppen en zoekt een vervanger. Hierop komt geen reactie van de leden.

13. DVD
Er volgt een film van een half uur van de heer Henry Spruyt over de Makkumer
waard. Een erg leuke dvd. De andere helft zien we met de nazorgvergadering.

14. Rondvraag
Yde de Boer vraagt of je met toestemming van de boer in het land mag. Dit is aan
strenge regels gebonden ivm verstoring broedende weidevogels. Er volgt een
discussie wat wel en niet moet. Over grondgebruikersverklaringen en natuurwetten.
Gewoon een nazorgpas nemen. Dan is alles in orde.

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om exact 09.45 uur en wenst een ieder wel thuis.
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