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Notulen ALV VWG Midden-Kennemerland 14 november 2018, De Kern, Castricum 

 

Aanwezig: Marjorie Janse, Deepa Varma, Marian van Leeuwen, Ria Winnubst, Dick Dekker, Hans Kuperus, 

Cees op den Velde, Jan Baart, Piet Singer, Klaas Pelgrim, Arend de Jong, Netty Karreman, Marijn Verkuijlen, 

Klaas Mudde, Micha de Heus, Renie van der Werf, Hans Stapersma, Piet Admiraal (notulist). 

Afwezig met kennisgeving: Arie Dekker, Hans Schekkerman, Cees Baart, Henk van der Leest, Femie de Jager, 

Jan Zweeris en Martine Kamminga 

 

1. Opening 

Om 20:01 opent de voorzitter de vergadering en dankt de leden voor hun aanwezigheid ondanks  een 

‘concurrerende lezing’ bij VWG Alkmaar, waar ook veel leden naar toe zijn. Nieuwe gezichten bij de ALV worden 

welkom geheten; Netty Karreman, zij is één van de deelnemers aan de vogelcursus en heeft zich daarna gelijk 

aangemeld bij de VWG. 
 

2. Notulen van ALV d.d. 11 april 2018 

De kop/titel van de vorige notulen moet gewijzigd worden naar de juiste datum, 11 april 2018 in plaats van 8 

november 2017. Nadat deze wijziging wordt doorgevoerd kunnen de notulen worden vastgesteld onder 

dankzegging van de notulist (Arie Dekker). 
 

3. Mededelingen/ ingekomen stukken / bestuur 

- Hans Stapersma is bij de ledenvergadering (ALV) geweest van de Milieufederatie Noord-Holland. Deze 

organisatie wil van een vereniging overgaan naar een stichting. Dit in verband met de gewenste grotere 

slagvaardigheid. De ALV heeft het bestuur teruggestuurd met het verzoek te kijken of e.e.a. ook bereikt kan 

worden door een statutenwijziging binnen de bestaande Verenigingsstructuur. 

- Van Vogelbescherming Nederland hebben we zogenaamde ‘factsheets’ ontvangen. Dit zijn documenten over 

soorten en specifieke werkzaamheden over beheer en inrichting in het kader van voornamelijk stadsnatuur. 

Dit zijn hele duidelijke en informatieve documenten die voor allerlei partijen bruikbaar kunnen zijn. We 

proberen om deze bij alle gemeenten binnen ons werkgebied onder de aandacht te brengen. De factsheets 

zijn als PDF voor iedereen vrij te downloaden van de website van Vogelbescherming Nederland. 
 

4. Bestuursverkiezing (termijn secretaris eindigt; Arie Dekker stelt zich herkiesbaar) 

De termijn als secretaris die door Arie Dekker op het moment wordt bekleed loopt af. Arie Dekker is met spijt zelf 

niet aanwezig maar stelt zich herkiesbaar. Vanuit de vergadering zijn geen tegen kandidaten en wordt vastgesteld 

dat Arie nog een periode zijn functie kan vervullen. 
 

5. Contributie / Winterkoning digitaal 

- Tijdens de vorige vergadering is gesproken over de stand van zaken van de financiën. De VWG is aan het 

interen op de reserves. Dit komt vooral doordat de Winterkoning steeds dikker is geworden wat het steeds 

duurder maakt qua drukkosten. Als VWG willen we graag €3000 á €5000 in kas hebben als reserve. Om het 

verder interen van de reserves te voorkomen zal er iets gedaan moeten worden aan de contributie. En 

daarbij zou het digitaliseren van de Winterkoning een flinke besparing opleveren. Het bestuur heeft in de 

afgelopen tijd een inventarisatie gedaan naar de bereidheid van de leden om op korte termijn over te stappen 

van een hard copy Winterkoning naar een digitale Winterkoning. Via de mailkring is een oproep gedaan naar 

leden die vanaf 1 januari 2019 de winterkoning digitaal zouden willen ontvangen in plaats van een gedrukte 

versie via de post. Hierop is een zeer positieve respons gegeven van een groot deel van onze ‘adulte’ leden. 

Van de ca. 190 ‘adulte’ leden willen er 110 al digitaal gaan vanaf 1 januari 2019. Er werden ook 3 negatieve 

reacties ontvangen betreffende een digitale Winterkoning. 

- De Penningmeester licht het contributie voorstel toe: 

We hebben al 10 jaar dezelfde contributie (twee keer tijdelijk korte periode verhoogd voor jubileum viering). 

Ondanks het plan voor het digitaliseren van de Winterkoning is de voorspelling dat we toch zullen gaan 

interen op de reserves. Het is daarom nodig om onder de huidige omstandigheden toch een contributie 

verhoging door te voeren. Het voorstel is om de contributie voor volwassen leden van €18 naar €20 euro te 

verhogen, voor jeugdleden de contributie 5 euro te houden en voor dubbelleden de contributie van €28 naar 

€30 euro te verhogen. 
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- Daarbij krijgen vanaf 1 januari 2019 alleen de leden die nog een hard copy Winterkoning ontvangen een 

acceptgiro om de contributie over te maken. De leden die de Winterkoning digitaal ontvangen krijgen een 

acceptgiro/betaalverzoek voor de contributie via email. 

- Door de voorzitter wordt het integrale voorstel kort samengevat. 

Vanaf 2023 wordt de Winterkoning en alle communicatie volledig digitaal. Vanaf begin 2019 zullen we ook 

een nieuwe website hebben. Van 2019-2023 is er een overgangsperiode waarbij zoveel mogelijk leden al 

digitaal de Winterkoning en betaalverzoeken voor de contributie krijgen. De jeugdleden gaan vanaf 1 januari 

2019 allemaal digitaal, de contributie voor hen blijft daarom 5 euro. ‘Derden leden’ (zoals andere 

vogelwerkgroepen) krijgen de winterkoning vanaf 1 januari 2019 ook alleen nog maar digitaal. De opzet van 

de emailkring wordt ook gewijzigd (deels in verband met de nieuwe privacy wet, deels met de nieuwe website 

die in de maak is, en deels omdat de communicatie via de emailkring tegenwoordig vrijwel uitsluitend 

Vogelwerkgroep informatie betreft). Bij de emailkring zijn nu ook mensen aangemeld die geen lid zijn van de 

VWG. Deze mensen worden aangeschreven en gevraagd of zij e-mails van de VWG Willen blijven 

ontvangen en verteld dat zij dan lid moeten worden van de VWG. Anders worden ze verwijderd van de 

emailkring. 
 

Na een uitgebreide discussie over voor- en nadelen van digitalisering, uitleg over het stoppen van de emailkring, 

uitleg over het digitaal bewaren van data op een server van een provider (met een regelmatige back up van 

downloads) en de relatieve kosten-positie van VWG M-K versus andere Noord-Hollandse VWG-en (wij zijn 

relatief duur doordat we ook een vinkenbaan hebben) stemt de vergadering over het integrale 

contributie/digitaliseringsvoorstel: 

14 stemgerechtigde leden in de vergadering; voor: 13, tegen: 1. Het voorstel is daarmee aangenomen. 
 

6. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (privacy wetgeving) 

De secretaris en de voorzitter zijn in verband met de AVG op cursus geweest. Wat moeten wij als VWG doen? 

Binnen de VWG gaan we zo min mogelijk informatie van de leden bewaren, alleen  de noodzakelijke. En de 

toegang tot privacygevoelige informatie wordt beperkt tot wie de informatie ook echt nodig heeft. Bijvoorbeeld de 

penningmeester kan de leden zien en daarbij ook wie al wel/niet de contributie betaald heeft. De penningmeester 

tekent hiervoor de verklaring dat hij zorgvuldig met de informatie omgaat. De leden kunnen ook opvragen welke 

informatie er over hen opgeslagen is bij de VWG. Voor de AVG komt een apart policy document en dit is bijna 

klaar. In het document komt een apart stukje voor de excursie-/ lezingencommissie zodat zij hun werkzaamheden 

op de normale manier kunnen doorzetten. Er komt één data base wat betreft privacygevoelige informatie, de 

ledenlijst (gekoppeld aan de nieuwe website). In het beleidsdocument wordt vastgelegd wie waar bij kan. ‘Leuke’ 

extra informatie van de leden zoals wanneer de leden lid zijn geworden en geboortedata worden niet meer 

verzameld; alleen het echt noodzakelijke voor het functioneren van de VWG. De wet schrijft voor dat iemand van 

de vereniging de controle op AVG doet. We zoeken hiervoor iemand die dit zou willen doen (de zogenaamde 

privacy waakhond - PW). 
 

- Hans Kuperus. Kan dit gecombineerd worden met de kascontrolecommissie? 

Cees op den Velde. Ik (Cees op den Velde) en Hans Kuperus kunnen het samen niet zijn vanwege andere 

rollen die we vervullen binnen de VWG. 

- Dick Dekker stelt zich beschikbaar om als PW op te treden. 

- Hans Kuperus. Is de controle jaarlijks? Of is eenmalig genoeg? 

VZ. Ja de controle is jaarlijks. 

- Piet Singer. De leden kunnen toch ook op de website zien welke informatie erop staat? 

VZ. Ja, in het AVG beleidsdocument kunnen de leden via de nieuwe website ook zien welke gegevens de 

VWG van hen heeft. 
 

7. Jubileum, stand van zaken 

De tentoonstelling is voor de laatste keer afgebroken. Deze is drie keer verplaatst naar een andere locatie. Van 

de Hoep (maart – mei), naar gemeentehuis Heemskerk ( juli / aug) en in september tot november bij de 

bibliotheek Beverwijk. In Beverwijk is ook een lezing gegeven.  Tijdens het jubileumjaar is onder andere door Jip 

Louwe Kooimans (van Vogelbescherming Nederland) een lezing gegeven in de Hoep. De foto’s en video die 

tijdens de jubileumviering getoond zijn zullen nogmaals getoond worden na de volgende ALV. De financiën van 

de jubileumviering zijn relatief meegevallen. Vanuit de gegeven cursus is nogal wat geld binnengekomen en de 
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gastspreker Arjan Postma heeft, na meerdere keren aandringen, (nog) geen factuur gestuurd voor zijn lezing. De 

kosten zijn zo zelfs substantieel onder die van de 50-jarige jubileumviering gebleven ! 
 

8. Waarnemingenarchief, stand van zaken 

Hans Schekkerman gaat over het waarnemingenarchief. Voor een eerste datum is een voorstel gedaan om een 

start te maken met het invoeren (er moeten nog ongeveer 5000 kaarten worden ingevoerd). Dit invoeren moet 

gedaan worden tijdens paar avonden (waarschijnlijk bij Hans Schekkerman thuis); iedereen die hieraan kan 

bijdragen kan contact opnemen met Hans Schekkerman. 
 

9. Overleg nieuw college gemeente Castricum 

Bij de gemeente Castricum zijn 3 nieuwe wethouders werkzaam. Dit is voor ons van invloed op het overleg met 

de gemeente. Eén is meneer Binnendijk. Met hem hebben we een kennismakingsgesprek gehad oa over het 

groenbeleid van de gemeente Castricum. Hierbij is ook de ‘stadsvogelconferentie’ onder de aandacht gebracht bij 

de gemeente. Arie Dekker heeft deelgenomen aan deze conferentie en heeft tot onze spijt geconstateerd dat er 

niemand van de gemeente Castricum heeft deelgenomen. Het was een perfecte dag over stadsnatuur en hoe 

deze te waarborgen is in het groenbeleid. De tweede nieuwe wethouder is de heer de Haan; met hem is 

gesproken over het strand van Castricum en de stand van zaken daaromtrent. Het proces is weinig opgeschoten 

en was meer een eenzijdig gesprek vanuit de gemeente. Sinds augustus 2019 is er een derde nieuwe wethouder 

de heer Slettenhaar, met hem hebben we vanuit de VWG nog geen contact gehad. Het nieuwe college B&W is tot 

op heden nog niet onverdeeld positief bevonden in verband met het (toekomstige) natuurbeleid van de gemeente 

Castricum. 
 

10. Samenwerkende vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) 

Binnen de SVN is een hoop gedoe geweest over de stichting waarin maar liefst 28 bestuursleden zitten. De 

stichting SVN gaat nu over in de vereniging SVN, waarbij binnenkort de stichting SVN wordt opgeheven. Dit moet 

nog even wachten met de reden dat de stichting SVN nog in één rechtszaak partij is. Dit is de zaak over smienten 

afschot in de provincie Noord-Holland. De rechter was bij de laatste zitting vernietigend over de Provincie in haar 

uitspraak. De provincie heeft nu vijf keer verloren en de rechter heeft ook laten doorschemeren dat bij een 

volgend hoger beroep de provincie ook weinig kans maakt om deze te winnen. In Zuid-Holland is de smient ook 

voorlopig veilig. Nadat deze rechtszaak is afgerond wordt de stichting SVN opgeheven en gaat de SVN verder als 

vereniging. 

- Hans Kuperus. Hoe lang is de smient nu veilig? 

VZ. Hopelijk zolang het huidige faunabeheerplan van kracht is. Dit is tot 2023. 

Stichting SVN is ook bezig met de aansluiting A8/A9. Hierover is een stuk in de krant geweest. Leden van de 

Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland zijn tijdens een excursie aangezet om actief over natuur na te 

denken en dit bij de bescherming van de stelling van Amsterdam te integreren. Denk hierbij aan een integraal 

groen plan rond een eventuele aansluiting A8/A9 en de daarbij liggende forten van de stelling van Amsterdam. 

Voor het recreatiegebied (rond) Spaarnwoude is een eerste opzet voor een nieuw bestemmingsplan ter inzage en 

daar is de SVN ook naar aan het kijken. 
 

11. Werkgroepen 

a. Lezingen en excursies 

- Marian van leeuwen. In mei 2018 zijn we een week naar de Elbe in Duitsland geweest, het was mooi weer en 

we hebben leuke soorten waargenomen. Het was een schitterende week. 

- Bij de tweede vogeltrekexcursie op het strandplateau van Castricum was het erg slecht weer, en is er geen 

bezoek gedaan aan de vinkenbaan. Er was erg weinig trek en geen leuke waarnemingen. 

- Zou de vogeltrekexcursie niet meer ‘ad hoc’ georganiseerd kunnen worden op een dag dat er goed weer 

voorspeld wordt en kunnen deze twee excursies niet eerder in het seizoen (eind september) plaats vinden? 

Communicatie met de bezetting van de vinkenbaan is dan erg belangrijk! 

- Eind maart 2019 staat een excursie naar Zuid-Limburg gepland. Deze excursie was de eerste dag al dik 

overboekt en dat is nog nooit gebeurd. Er gaan 18 deelnemers mee in plaats van de vooraf ingeschatte 12. 

Door het grote aantal deelnemers worden er nu twee busjes gehuurd in plaats van dat er gereden wordt met 

vijf auto’s. De excursie zal op vrijdagochtend vertrekken. 

- Aankomende lezingen: 
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- Er liggen flyers bij de Hoep over de aankomende lezingen; deze mogen meegenomen en opgehangen 

worden bij bijvoorbeeld bibliotheken. De flyer kan ook naar VWG Alkmaar gestuurd worden. Dan kan 

Miranda Zutt van de VWG Alkmaar de flyer in hun nieuwsbrief plaatsen. 

- Er komen twee keer een zaterdagmiddag en twee keer een doordeweekse avond lezing. Dit in verband met 

de regeling met de Hoep. 

- VZ. Kan de flyer ook naar VGW Zaanstreek en VZG Zuid-Kennemerland gestuurd worden? Samen met 

VWG Alkmaar hebben dan alle om ons heen liggende VWG’s de informatie over onze lezingen. Dit zou meer 

bezoekers kunnen opleveren. 

b. Publieksactiviteiten 

- VZ. Het enige wat met publieksactiviteiten heeft te maken is de tentoonstelling ter ere van ons jubileum. 

c. Jongeren 

- Belangstelling vanuit de jongeren voor de excursies is goed. Gemiddeld gaan er meer dan tien kinderen per 

excursie mee. In verband met het opschonen van de jeugdledenlijst  (AVG) etc. zijn er wat afmeldingen. 

- Belangrijkste in verband met de jongerenwerkgroep is dat Cees Baart per 1 januari 2019 wilt gaan stoppen 

met het leiden van de jeugdwerkgroep. Hier komt dus een vacature. 

Deze vacature maakt ons enige zorgen. Het moet je liggen om deze groep te leiden. Je moet goed kunnen 

omgaan met zowel kinderen als hun ouders en die combinatie moet je liggen. 

Voor informatie over deze vacature kan er gebeld worden met Cees Baart zelf of met iemand van het 

bestuur. Denkt u er allen alstublieft over na of dit iets voor u kan zijn. 

d. Ruimtelijke ordening 

- Betreffende de afslag A9 is een beroep aangetekend bij de Raad van State (RvS). 

Het Europees hof buigt zich over de (rare) mestwetgeving van Nederland (dit is van invloed op de afslag A9). 

De RvS wacht op de uitspraak van het Europees Hof.. Op z’n vroegst tweede kwartaal 2019 gaat de zaak 

behandeld worden. We moeten wachten op de rechtsgang omtrent de mestwet. De afslag heeft invloed op 

het NHD qua uitstoot. 

- Strandplateau Castricum. Het is voor bijna 100% zeker dat de pilot hoe de strandtenten nu staan het in de 

nabije toekomst anders moet. Of de strandtenten moeten meer naar zee, verder uit elkaar, of omhoog. 

Verder uit elkaar is strijdig met het huidige bestemmingsplan en ook met het landelijke kustpakt dat er niet 

meer gebouwd mag worden. Wij als VWG wachten de verdere ontwikkelingen af. 

- Betreffende het nieuwe bestemmingsplan Wijk aan Zee hebben we bezwaar gemaakt in verband met het 

plan om heel hoog te gaan bouwen pal naast N2000 gebied. Dit loopt al sinds 3 jaar. De gemeente heeft 

eindelijk gereageerd en hier wordt naar gekeken. 

- Compensatie fietspad Heiloo – Castricum. Dit betreft het schuurtje met knotwilgen in de Oude Vennen. Het 

schuurtje zal gesloopt worden en de knotwilgen gerooid. De grond gaat beheerd worden door stichting de 

Hoge Weide. Wat betekend dat hun gebied nog groter wordt en er meer ruimte komt voor de weidevogels. In 

dit specifieke geval wordt echt gecompenseerd voor natuur en dat is (helaas) een unicum in NH. 

e. PWN 

- Met PWN is vorige week gesproken. Er is niet veel bijzonders te melden. PWN heeft een nieuw stuk grond in 

beheer/ eigendom gekregen. Het gaat om een stuk bij Duin en Bosch met stinsenplantenvegetatie. Rond het 

strand van Castricum gebeurt niet veel wat betreft PWN, PWN bemoeit zich niet actief met het Castricummer 

strand. 

- Komende winter gaan er weer werkzaamheden in het duin plaatsen vinden. Dit is deels in het kader van de 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) (een landelijke maatregel om de invloed van stikstofdepositie in 

natuurgebieden tegen te gaan). Hierover later meer in de presentatie na de pauze. 

f. Roofvogels 

Geen informatie 

g. Slechtvalken 

Geen informatie 

h. Bosuilen 

- Arend de Jong. Van Wijk aan Zee tot Groet waren er dit jaar 69 bezette territoria. 

i. Kerk- en steenuilen 

Henk Eenhoorn heeft het verslag geschreven over het broedseizoen 2019. In totaal hangen er 35 nestkasten in 

ons werkgebied. Er waren 7 broedsels waarin 18 jongen werden geringd. Er waren enkele terugmeldingen van 
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geringde kerkuilen. Een leuke terugmelding was een jonge kerkuil die aan de rand van het duin was geringd en 

bij onze vinkenbaan tijdens een nachtelijke vangpoging om rallen te vangen werd terug gevangen. 

Binnen ons werkgebied is in 2018 één steenuil waargenomen. Dit was op het terrein van Tata-Steel, de vogel 

was één dag aanwezig. In augustus van dit jaar bestond de kerk- en steenuilenwerkgroep van onze VWG 25 jaar! 

j. IJsvogels 

Klaas Pelgrim. Binnen het werkgebied hadden we in 2019 één bekend broedpaar (ergens in Wijk aan Zee). 

Gelukkig komen er nu in het najaar weer meer waarnemingen en weer meer verspreid door het gehele 

werkgebied. Het is afwachten tot na de winter wat de stand van de ijsvogelpopulatie dan is. 

k. Zilverreigers 

Arend de Jong. Bij de recente telling van het starteiland in het Uitgeestermeer zijn 55 grote zilverreigers geteld. In 

het Limmergat over de Hempolder zijn er bij die telling 36 geteld, deze zijn in donker naar het starteiland 

gekomen. Dit komt waarschijnlijk doordat starteiland pas laat verlaten wordt door varende dagjesmensen. Bij de 

Karpervijver zijn er 4 geteld. In het infiltratiegebied zijn ook een paar waarnemingen bekend maar niet op de 

specifieke teldatum. 

Hans Kuperus. Wanneer zijn de tel data? 

Arend de jong. We wachten de mail af van SOVON en dan wordt er geteld. 

l. Vinkenbaan 

Bij de vinkenbaan gaat het goed. We hebben een goed najaar gehad met een goede bezetting en redelijk veel 

vogels gevangen. Regelmatig hebben we een excursie en bezoek gehad. Één van de jeugdleden heeft interesse 

in het ringonderzoek en komt regelmatig een ochtend helpen met vangen. Het seizoen loopt op z’n einde en het 

is nu afwachten of er misschien nog een invasie van bepaalde soorten zal komen uit het noorden. Hoogtepunten 

voor dit najaar waren 7(!) struikrietzangers, 1 veldrietzanger, nachtzwaluw (nieuwe baansoort), een ransuil, een 

kerkuil, 14(!) cetti’s zangers (deze is met een opmars bezig?), 1 raddes boszanger, 112 bladkoningen (waarvan 

25 op één dag werden gevangen), 11 waterrietzangers, 1 kleine spotvogel en 1 ijsgors. 

m. Winterkoning 

VZ. Over de Winterkoning is voor nu voldoende over gezegd. De copy wordt steeds meer, de Winterkoning 

dikker.  
 

12. Rondvraag en sluiting 

- Marian van Leeuwen. De Eurobirdwatch ochtend is dit jaar weer goed verlopen. Het was een mooie ochtend, 

met flinke trek. Ook de vaste tellers van de telpost waren aanwezig. Er komt een verslag in de Winterkoning. 

Voor de komende jaren zou het goed zijn om de vaste tellers van de telpost te betrekken bij de organisatie 

van de Eurobirdwatch. Het verliep dit jaar erg prettig met de combinatie van vaste tellers en leden van de 

VWG die met geïnteresseerden/publiek in gesprek konden. Hierdoor werd goed geteld als wel kon er goede 

voorlichting gegeven worden aan de geïnteresseerden. 

VZ. De aanloop was dit jaar een beetje onhandig. Maar gaat voor volgende jaren opgepakt worden door 

Hans Schekkerman. Ook als zijnde ‘telcoördinator’ voor wat er door leden van de VWG geteld wordt. Hans 

Schekkerman gaat in het vervolg bij de Eurobirdwatch de coördinatie van mensen/ tellers + publiciteit doen. 

- Jubileumcursus vogels herkennen door Hans Stapersma en Dick Dekker. Kan deze herhaald worden?  

Ja, ook in 2019 gaat Hans Stapersma weer een cursus geven. 

- Wie gaan er allemaal naar de SOVON-dag? Ik zou graag meerijden. 

VZ gaat met de auto en heeft nog plek over in de auto. 

Marijn Verkuijlen. Ik ben ook nieuw lid van de VWG. Ik ben lid geworden na de inspirerende cursus gegeven 

door Hans Stapersma en Dick Dekker. Om mij actief in te zetten voor vogels en hun leefgebied in het 

algemeen ben ik ook lid van de werkgroep ruimtelijke ordening geworden. En ik zou graag nog meer willen 

bijdragen aan andere werkgroepen van de VWG. 

Hans Stapersma:  

- Ik heb nog één plek in de auto voor wie ook naar de SOVON dag gaat. 

- Op 1 december is de Noord-Hollandse natuurdag. Deze is bij Amsterdam Sloterdijk in de Aristozalen 

Sluiting 

Om 21:25 wordt de vergadering gesloten. 

 

Boswachters Wouter Bol en Dario Duijves geven na de pauze een lezing over de werkzaamheden in de winter 

van 2018/9 die PWN (deels in het kader van de PAS) gaat uitvoeren in hun terreinen. 


