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Notulen Algemene Leden/Jaarvergadering gehouden op maandagavond 19 februari 2018 in
Hotel “De Wijnberg” te Bolsward. Aanvang vergadering 19.30 uur.
AGENDA
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
26 leden zijn aanwezig en personen van het bestuur.
Het bestuur bestaat uit Eugene Rosenau, Gosse Hofstra, Marco van Spanning, Wiebe
Palstra en Jan H. Kroese
4 afmeldingen van Leo de Boer, Rutger de Lange, Gerard Terpstra en Dirk Kuperus.

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 bestuurslid en
nazorger Jaap van Lingen
Zijn foto is tijdens de vergadering op de muur geprojecteerd.
• 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 vele bedrijven advertenties verkocht voor in het
jaarverslag. Geweldig! Grote dank hiervoor!
• Marco meld dat we afgelopen jaar een inventarisatie hebben gedaan van het
gebied Parrega-Hieslum. Dit heeft Jan Willem Postma onderzocht.
Een grote klus want er moest uitgezocht worden waar de weidevogels zaten
ivm beheersvergoedingen.

4. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingezonden stukken.
5. Bestuursverkiezing
Marco neemt de taken eerst waar van Jaap van Lingen.
6. Financieel verslag 2017
Er volgt een uitleg door Gosse over de vergoedingen van de collectieven.
Appie Nagel vraagt over de post van €400.
Gosse legt uit dat dit van de spaarrekening naar de lopende rekening is gegaan.
7. Notulen ALV 29 februari 2016 (website)
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Geen opmerkingen.
8. Verslag Kascommissie L. de Boer/ D. Kuperus
Alles dik in orde bevonden. Alles top! Applaus door de kascommissie.
9. Benoeming nieuw Kascommissielid.
Dirk Couperus moet eruit. Jentje Steringa heeft zich gemeld om de plaats van Dirk in
te nemen.
10. Pauze
11. Koekactie
De koekactie is weer voortreffelijk verlopen.
Gosse regelde weer de inkoop en verdeling van de dozen koeken.
Nagel meldt dat het bankrekening nummer in de brief niet juist was.
Klaas Ypma is samen met Willem Louwsma op pad geweest,
Bij verschillende bedrijven zijn weer vele dozen verkocht.
De koeken waren dit jaar €0.50 duurder.
Actieprijs los was €2.00
3 stuks voor €5.00 en extra kortingen voor volle dozen.
De vereniging heeft nu iets meer marge op de koeken.
Er zijn dit jaar 127 dozen verkocht wat €1750 winst op heeft gebracht.
Er worden nieuwe verkopers gevraagd. Aan de leden word gevraagd of ze zelf of in
de familiekring of kennissen kring willen vragen om te helpen.
12. Dia serie Ysbrand Galama
Ysbrand Galama houdt een mooi verhaal over de grutto’s in Portugal en later over
zijn reis naar IJsland. Ook hier is een mooie natuurlijke natuur aanwezig waar ook
grutto’s broeden.
Henk Casimier heeft een vraag over kruidenrijk gras en over vossen en predators op
IJsland.
Hieruit blijkt dat deze kort worden gehouden en dus bejaagd.
Met applaus word dit verhaal afgesloten.
13. Rondvraag
Bote de Boer vraagt of de stippenkaart goed zichtbaar blijft ivm de VWA controles.
De boeren in beheer moeten gast-status hebben. Dan zou dit mogelijk zijn aldus
Marco. Anders is een stippenkaart een mogelijkheid .
Nagel vraagt of de ALV en de Nazorgvergadering in één keer kunnen worden
gehouden.
Het bestuur gaat dit bekijken!
Ysbrand Galama meld dat beeldmateriaal van predators allemaal naar de provincie
moet worden gestuurd! Aanpakken zal dan sneller en beter worden besproken.

14. Sluiting
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De voorzitter sluit de vergadering om exact 09.44 uur en wenst een ieder wel thuis.
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Notulen van de vergadering voor nazorgers, gehouden op maandag 27 maart 2018, in Hotel
de Wijnberg te Bolsward. Aanvang is 19.30 uur.

1

Opening
• De voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur en verwelkomt 16 nazorgers
Er zijn 5 bestuursleden aanwezig. Ook enkele familieleden van de eerste
aaivinders van de jeugd. Er was 6 afmeldingen;
• Jan Nagel
• Dirk Couperus
• Joop Ykema
• Klaske Ypma
• Mariëlle Scheltinga
• Anton Palstra

2

Vaststellen van de agenda
De agenda veranderd niet en word vastgesteld.

3

Mededelingen
De voorzitter meld het volgende;
Er is een voorstel om de ALV en de nazorgvergadering samen te bundelen.
Uit de zaal in principe alleen positieve reacties. Het bestuur zal daar nog over
vergaderen.
De nazorgpassen kunnen weer worden uitgedraaid. Gosse heeft al een aantal uitgeprint
voor enkele leden die niet over een computer beschikken.

4

Behandeling notulen vorige nazorgvergadering
Notulen staan ook op de site vermeld.
Verder geen opmerkingen.

5

Presentatie nieuwe APP door 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.
Het is de bedoeling om rondom plekken met beheer goed te tellen.
De APP is uitgebreid. U van der Zee meld dat je een dure telefoon moet kopen en dat
het moeilijk is. Het is in principe heel gemakkelijk meld Marco, maar je moet het even
weten.
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Marco meld dat je ook via de computer op een later tijdstip alles kunt invullen via de
registratie site.
Bij problemen kunnen mensen Marco bellen.

6

7

Uitleg predatieregistratie door dhr. Jan Kroese
Jan geeft uitleg over meldingen van predatie. Dit kan nu ook via de nieuwe app. Je
kunt bv bij aantreffen vos en marter dit ingeven in de app.
Bij aantreffen van kapotte eieren roept Jan op om deze in te leveren bij het bestuur of
bij Bote de Boer. Hier zal DNA onderzoek op plaatsvinden om na te kijken welk dier
de predator is geweest.
Bij aantreffen predatie Jan bellen. Dan kan er een wildcamera geplaatst worden.
Bij gedegen onderzoek wil de provincie vang/afschot vergunning afgeven als het om
specifieke predatoren gaat als dit aangetoond kan worden.
In onze regio zijn al vele vossen afgeschoten. Echter er komen nog steeds meldingen
binnen. Zelfs in dorpskernen worden vossen op de foto gezet.
Makkum Noord en Wons zijn hier voorbeelden van.
Afspraken alarmtellingen, data etc.
Bote de Boer roept op om op de data van de alarmtellingen uitgebreid te tellen.
Jan Kroese meld dat dit soms lastig is vanwege sloten ed. Optie is om vanaf meerdere
kanten rondom beheergebieden te tellen.
Marco van Spanning meld dat er vorig jaar een oproep was om samen te gaan tellen,
maar dat er (bijna) geen gehoor aan is gegeven. Het bestuur stond er bijna alleen voor
samen met 1 of 2 nazorgers. Erg jammer. We zullen zien hoe we dat dit jaar kunnen
gaan oplossen. Ivm vergoeding moet er goed geteld worden!
Wel proberen om steeds op dezelfde dag te gaan tellen.
Word vervolgd.

8

Uitreiking van de diverse wisselbekers
Voorzitter Rosenau reikt de verschillende wisselbekers uit. Zie de website.
Willem Jan Postma vond het eerste ei van de Vogelwacht Bolsward 2018.
Wiebe Palstra krijgt een blijvende herinnering voor het eerste ei van de wacht van
2017. Palstra zou de wisselbeker mogen houden, maar stelt deze weer beschikbaar
Aan de vereniging. Hulde!
Destiny van Spanning en Djayden van Spanning kreeg de herinnering voor het
vinden van het eerste jeugd ei 2017 van de Vogelwacht Bolsward.
Djayden kreeg de wisselbeker voor het vinden van het eerste jeugd ei 2018 van de
Vogelwacht Bolsward.

9

Excursie Murk Nijdam op 19 mei a.s.
Er zijn nog enkele plekken vrij voor gegadigden.
De Vogelwacht betaald de inlegkosten. Gosse stuurt nog een reminder via de mail
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naar alle nazorgers.

10

PAUZE

11

DVD Makkumer- en Workumerwaard
Door computer problemen lukte het niet de DVD af te spelen.

12

De rondvraag.
Jan Willem Postma vraagt naar de nieuwe nestpannen van de provincie en BFVW.
Bij het sleepslangen kunnen deze goed gebruikt worden door boeren, loonwerkers en
nazorgers.
Gosse zal deze bestellen.

13

Sluiting.
Voorzitter Rosenau sluit de vergadering om precies 22.00 uur en wenst een ieder
wel thuis.
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