
Vogelwacht Bolsward e.o.    

                                                         opgericht 28 februari 1947             

Vogelwacht Bolsward 

 

Notulen Algemene Leden/Jaarvergadering gehouden op maandagavond 28 maart 2022 in 

Hotel “De Wijnberg” te Bolsward. Aanvang vergadering 19.30 uur. 

 

AGENDA 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. 

13 leden zijn aanwezig en 5 bestuursleden. Ronny Cuperus van VW Makkum was 

aanwezig. 

Het bestuur bestaat uit Eugene Rosenau, Gosse Hofstra, Tristan Osinga , Wiebe 

Palstra en Jan H. Kroese Bestuurslid Wilko Palstra is ziek en heeft zich afgemeld.  

 

5 afmeldingen van Jaap van der Wal, Joop Ykema, Klaske Ypma en Willem Louwsma 

 

 

2.  Vaststellen van de agenda  

Er worden geen punten toegevoegd. 

 

 

3. Mededelingen 

• Voor iedereen is er koffie en 2 consumpties gratis. 

• De jaarverslagen zijn weer gemaakt. 400 stuks zijn gedrukt. Joop Ykema heeft 

met advertenties €1565 binnengehaald en de drukkosten waren €1564. Wat 

geweldig gedaan. 

• Philip de Vries en Rutger de Lange deden weer de opmaak. Hulde! 

• Via Eddy de Boer van ANF krijgt VW Bolsward als dank voor de investering 

een excursie gratis voor ca. 20 personen. Dit zal plaatsvinden op 30 april om 

10.00 bij Murk Nijdam. Slachte 4 Sudhoeke Wommels. 

Nazorgers kunnen zich aanmelden. 

• Deze vrijdag word de zwaluwtil geplaatst. Na lang overleg met de gemeente en 

met Eelco Brandenburg is besloten om de til bij de ingang van de Fugelleane 

te plaatsen in het grasveld. Er komt lokmuziek in. 

• Er komt nieuwbouw op Bolsward Oost. De belangen zijn groot voor de 

vogelwacht i.v.m. plasdras en zwaluwwand. Alles is uitgesteld en VW 

Bolsward word later weer uitgenodigd. 

• Wiebe Palstra heeft de raad en ecoloog op bezoek gehad. Philip en Gosse 

krijgen weer nader bericht. Word vervolgt 

• Drone piloten uitgebreid met 2 mensen. Jan Willem Postma en Marco van 

Spanning krijg Wilko en Henk Palstra als collega vliegers erbij.  

• De gegevens komen op de site zodat de drone als vliegende brigade kan 

worden ingezet. 

 

 

.  
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4. Herverkiezing bestuursleden. 

Gosse stopt volgend jaar als secretaris / penningmeester. 

Wilko Palstra en Trisan Osing zijn de nieuwe bestuursleden. 

 

5. Notulen ALV  april 2019 (website) 

Geen opmerkingen. 

 

6. Financieel verslag 2017 

Er volgt een uitleg door Gosse over de vergoedingen van de collectieven. 

. De contributie is voor een groot deel automatische incasso en een aantal worden 

opgehaald.. In het verleden is daar de plaatsing van de zwaluwwand mee betaald. Nu 

volgen nieuwe projecten als bijvoorbeeld een zwaluwtil.  

We hebben 512 Ha en krijgen een vergoeding van €3.70 per Ha dankzij goede werk 

van de nazorgers op gebieden met beheer. Hulde!  

 

 

7. Verslag Kascommissie Philip de Vries en J. Steringa. 

. Alles dik in orde bevonden. Alles top! Eerst 2 jaren (i.v.m. corona ) gedaan 2019 en 

2020. Na enkele weken 2021 gecontroleerd. 

 

8. Benoeming nieuw Kascommissielid. 

J. Steringa treed af als kascommissie lid en Teo Bijlsma neemt zijn plaats in. 

 

 

9. Mededelingen  nazorg coördinator. 

De BFVW heeft ook een vliegende brigade voor collectief Sudwestkust. Er is een 

update van de app. Iedereen kan die updaten. 

Uitreiking prijzen aai 1 VW Bolsward. Alleen Jan Willem is aanwezig en krijgt de 

wisselbeker met een blijvende herinnering uit handen van voorzitter Rosenau 

 

10. Koekactie  

De koekactie voor 2019 en 2020 en 2021 is afgemeld door Gosse Hofstra i.v.m. 

corona perikelen. 

 

         11  Lezing Wil Grond.  

               Prachtige lezing over vogels in Fryslân.    

 

         12  Rondvraag  

   Voor onze kieviten is water belangrijk. Er zijn pompen in omloop om water in 

    greppels te pompen.         

 

          13 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 en wenst een  ieder wel thuis. 

 


