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Jaarverslag 2017 - Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk 

 

De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 

Noordwijk (VNVN) wil de prachtige, maar ook kwetsbare 

natuurgebieden en landgoederen rondom Noordwijk 

behouden en iedereen de mogelijkheid bieden er meer over 

te leren en ervan te genieten.  

Om dit te bereiken doen we onderzoek, organiseren we 

educatieve activiteiten, geven we informatie over de natuur 

en behartigen we de belangen van de natuur in Noordwijk 

en omgeving. Daarnaast vinden wij ook de sociale functie 

van onze vereniging zeer belangrijk: gezamenlijk dingen 

ondernemen en van elkaar leren. 

 

Bestuur 
Het bestuur is in 2017 negen keer bij elkaar gekomen. 

De samenstelling van het bestuur veranderde in maart 

2017. Koene Vegter nam na 15 jaar afscheid als 

penningmeester. Voorzitter Jaap Eisenga sprak hem toe 

en bedankte hem voor 15 jaar vakmanschap. Het bestuur 

was zeer verheugd dat Robert Sluijs deze belangrijke 

functie op zich wilde nemen. Sam van der Mey en 

George Hageman waren aftredend, maar herkiesbaar 

voor weer een periode van drie jaar. 

De samenstelling van het bestuur: 

- Jaap Eisenga  voorzitter, lezingen  

- Robert Sluijs penningmeester, 

ledenadministratie 

- George Hageman secretaris  

- Anneke Swanen PR, contactpersoon 

bibliotheek 

- Sam van der Mey lezingen, contact 

bibliotheek/boekhandel  

- Petra Sonius lezingen, audiovisueel, 

educatieve ontwikkeling 

- Annet de Willigen       educatieve werkgroep  

 

 

Ontwikkeling ledenbestand 
Het ledenbestand groeide in 2017 naar 635 leden, het 

hoogste aantal in de historie van de vereniging. Met name 

de vogelcursussen in voor- en najaar zorgen voor een 

aanwas van nieuwe leden.  

 

Personalia 
Op 19 augustus overleed Rien Sluijs. Jarenlang was Rien 

actief als bestuurslid (1987-2006) en als organisator van 

excursies. In de periode 1986-2000 organiseerde hij 15 

jaar lang de Waddenexcursie.  

De laatste jaren was Rien actief betrokken bij het 

onderzoek naar broedende Boerenzwaluwen, 

Veldleeuweriken en Gele Kwikstaarten. Vol enthousiasme 

kon hij daarover vertellen. De vereniging mist in hem 

iemand, die altijd klaar stond als er een beroep op hem 

werd gedaan.  

   
Jan Verwey Natuurcentrum en educatie 
Het beheer van het Jan Verwey Natuurcentrum is in 

handen van Wim Plaatzer. De coördinatie van de agenda 

van het Jan Verwey Natuurcentrum en de afstemming 

hierover met de bibliotheek ligt bij Anneke Swanen.  

De inloopochtenden op elke eerste zaterdag van de maand 

worden goed bezocht. Leden komen langs om 

waarnemingen uit te wisselen en een kopje koffie te 

drinken. Er zijn vrijwilligers aanwezig om informatie te 

geven aan bezoekers.  

Ook de inloopmiddagen op zaterdag voor ouders en 

kinderen lopen goed. In september werd de inloopmiddag 

gevuld met een workshop “schelpen”, wat met veel 

enthousiasme werd ontvangen.  De inloopmiddagen bieden 

leerkrachten tevens de gelegenheid om contact te leggen 

met de educatieve werkgroepleden. 

De Educatieve werkgroep ontving verschillende scholen. 

Zeven groepen (250 kinderen) bezochten het Jan Verwey 

Natuurcentrum. De schoolkinderen leren zo spelenderwijs 

over de natuur. Het traditionele Herfstnatuurspel in het 

Leeuwenhorstbos was ook dit jaar weer een succes. Ruim 

250 kinderen, vergezeld door ouders of grootouders, 

volgden een speurtocht met 25 natuurvragen en 

opdrachten. Aan de hand van het thema “de aard van het 

beestje” werd het een speelse en leerzame middag.  

 Dankwoord voor Koene Vegter – foto: G. Hageman 

Herfstnatuurspel      foto: Piet Broekhof 
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Met dank aan gastheer Zuid-Hollands Landschap en de 

Stichting Baalbergenfonds en natuurlijk alle vrijwilligers.  

De Jeugdnatuurclub richt zich op kinderen in de 

leeftijdscategorie 6-12 jaar, die interesse hebben in de 

natuur. En dat zijn er aardig wat. Er waren excursies met 

als thema: zelf vetbollen/pindaslingers maken, braakballen 

uitpluizen, zeediertjes, paddenstoelen, een verenpracticum 

en de jaarlijkse slootjesexcursie bij het landgoed Offem.  

 

In voor- en najaar is weer een vogelcursus gegeven door 

Dineke Kistemaker. In het voorjaar was er een cursus 

Vogelzang, bestaande uit drie theorieavonden en drie 

buitenexcursies. In het najaar was er een opfriscursus 

Vogels in de winter, met slechts één theorieavond, maar 

wel drie buitenexcursies. Dineke wordt bijgestaan door een 

aantal zeer ervaren vogelaars, zowel bij de theorie als 

tijdens de excursies. Ook dit jaar was er weer veel animo. 

 

Lezingen en excursies 
In 2017 werden zes reguliere lezingen georganiseerd. De 

lezingen worden voorbereid en georganiseerd door Jaap 

Eisenga en Petra Sonius. Er was één extra lezing in 

samenwerking met Boekhandel van der Meer en de 

Bibliotheek Bollenstreek. Albert Beintema, Gruttokenner 

en auteur van het gelijknamige boek, bekroond met de Jan 

Wolkers Prijs 2016, hield een boeiend verhaal over onze 

nationale vogel, waarmee het niet goed gaat. De reguliere 

lezingen op de 4e vrijdag van de maanden 

januari/februari/maart en september/oktober/november 

werden weer goed bezocht. In januari hield Kees Beaart 

een lezing over de wondere wereld van de insecten, 

waarbij de nadruk vooral lag op de kunsthistorische 

waarde van een 17e eeuws entomologisch boek. In februari 

deed Stefan Sand ons filmisch verslag van het onderzoek 

aan Brandganzen in arctisch Rusland. In maart vertelden 

Dineke Kistemaker en Kees Verweij waarom ze toch zo 

graag naar Zweden afreizen in het voorjaar. Een leuke 

lezing uit eigen gelederen, met mooie foto’s en filmpjes 

van hun reizen met veel aandacht voor de vogels, die wij 

hier als wintergast kennen. In september wist Thomas van 

der Es de zaal te boeien met zijn lezing over de nieuwe 

Biesbosch, met het eerste broedgeval van de Visarend in 

Nederland. Plannen voor een vaarexcursie werden 

gesmeed. De oktoberlezing ging over de natuur, en in het 

bijzonder de vlinders, van Noord-Italië. Op geheel eigen 

wijze maakte Joke Stuurman de zaal enthousiast voor haar 

passie. Eind november vertelde Henk Tromp over de 

nieuwe riviernatuur langs de Lek, ontstaan door het project 

“Ruimte voor de rivier”. 

In 2016 heeft het bestuur de regeling voor toegang tot de 

vrijdagavondlezingen gewijzigd. Er is een onderscheid 

gemaakt tussen leden en niet-leden, immers men moet 

voordeel kunnen hebben van het lidmaatschap. Voor de 

vaste vrijdagavondlezingen geldt: de toegang voor leden is 

gratis. De zaal gaat open om 19.30 uur. Vol = vol. Niet-

leden betalen € 5,- entree. Reserveren is niet mogelijk. 

Deze regeling lijkt succesvol. Niet-leden zijn vaak bereid 

om voor €10,- lid te worden en dan verder alle lezingen 

gratis te kunnen bijwonen (en ook nog 4x de Strandloper te 

ontvangen). Afgelopen jaar is het niet voorgekomen dat 

Paddenstoelenexcursie   foto: Annet de Willigen 

Slootjesexcursie landgoed Offem  foto: Annet de Willigen 

Brandganzen in arctisch Rusland met Stefan Sand 

 Albert Beintema signeert zijn boek De Grutto      foto: GH 
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we nee moesten verkopen aan de toegangsdeur. Gemiddeld 

worden de lezingen bezocht door 50-60 aanwezigen.  

In 2017 werden veertien excursies georganiseerd, waarvan 

zeven wandelexcursies en twee weekenden. Ervaren 

vogelaars en plantenkenners delen hun kennis en helpen 

vogels of planten op naam te brengen. Het is een mooie 

manier om kennis te maken met andere leden en tegelijk 

iets over de natuur te leren. Het is verheugend om te zien 

dat diverse cursisten van de voor- en 

najaarsvogelcursussen enthousiast worden voor de 

excursies. De excursiecommissie bestaat uit Jelle van Dijk, 

Frank-Peter Scheenstra, Jos Zonneveld en Gab de Croock 

(vervanger van Rien Sluijs). Vogelexcursies hadden als 

bestemming: Amsterdamse Waterleiding Duinen, Kop van 

Noord-Holland, Rietputten van Vlaardingen, 

Lauwersmeer, Schiermonnikoog, 

Randmeren/Flevopolders, Noordelijk Deltagebied. 

Wandelexcursies gingen naar de Amsterdamse 

Waterleiding Duinen, landgoed Offem, Huys te Warmont, 

Kennemerstrand, Noordwijkse Golfclub, Uiterwaarden 

Tull en ’t Waal, Berkheide. De jaarlijkse Waddenexcursie 

ging dit jaar naar Schiermonnikoog, waar 33 deelnemers 

genoten van de natuur, ondanks een enkele bui. 

Het streefgetal van 100 soorten werd niet 

gehaald: “slechts” 88 soorten vogels werden 

gespot. De waarnemers tijdens de Eurobirdwatch 

op 30 september zagen weinig vogels 

overtrekken. Het nieuwe observatiepunt, 100 

meter ten zuiden van Helmhorst, bood goed zicht, 

maar de omstandigheden waren ongunstig. De 

Eurobirdwatch is vooral bedoeld om mensen te 

wijzen op het fenomeen vogeltrek en ze 

enthousiast te maken. 

 

Onderzoek 
Onderzoek blijft een belangrijke pijler voor de 

VNVN. Regelmatig worden tellingen gedaan om 

data te verkrijgen over de vogelstand in polder, 

bos, duin en op het strand of over de vogeltrek. 

Dergelijke waarnemingen worden ter beschikking 

gesteld aan het landelijk waarnemingennet. In 

elke Strandloper worden daarnaast opvallende 

waarnemingen besproken, onder redactie van 

Peter Spierenburg. 

De man met de meeste waarnemingen binnen onze 

vereniging is Jelle van Dijk. De laatste jaren is hij zeer 

intensief bezig met inventarisatie van de wilde planten in 

de streek. Een nieuwe uitgave van de Flora van de Duin- 

en Bollenstreek, in samenwerking met Hans van Stijn, 

staat op stapel. Zie elders in deze Strandloper. 

Het inventariseren van de broedvogels in de Amsterdamse 

Waterleiding Duinen (AWD) door diverse van onze leden 

is een belangrijke informatiebron voor langlopend 

vogelonderzoek. De gegevens worden digitaal ter 

beschikking gesteld aan SOVON (organisatie voor 

vogelonderzoek), waardoor landelijke trends kunnen 

worden gevolgd. Ook gemeenten maken zo nodig gebruik 

van deze gegevens, om de natuurwaarden van een bepaald 

gebied in kaart te krijgen. In de wintermaanden tellen 

leden van onze vereniging éénmaal per maand de 

watervogels in onze omgeving en in 

de AWD.  Leo Schaap coördineert de 

inventarisaties in de AWD en maakt 

mensen enthousiast voor een 

introductiecursus.  

In 2017 werden door Ineke Laroo, 

Ineke van Dijk en Kees Schilder de 

broedvogels van het Overbosch 

(Voorhout) geïnventariseerd. Hein 

Verkade mocht voor het eerst het tot 

dan toe gesloten Landgoed Calorama 

inventariseren en deed daar boeiend 

verslag van, met o.a. een vergelijking 

tussen de vogels in 1967 en in 2017.  

Hein Verkade telt al langere tijd de 

vogels op het strand tussen de 

strandpalen 81 en 71: tussen de 

vuurtoren van Noordwijk en de 

provinciegrens van Noord-Holland. 

Ook telt hij al vele jaren de 

watervogels op de vijver van Nieuw-

Leeuwenhorst. Daarnaast worden 

Kampeerweekend Lauwersmeer foto: GH 

Waddenweekend 2017 Schiermonnikoog foto GH 
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Boerenzwaluwen en Gierzwaluwen in het broedseizoen 

intensief gevolgd en geteld. Ook wordt er gekeken naar de 

vogels, die over zee vliegen en vanaf het strand met kijker 

en telescoop waargenomen kunnen worden. Vanuit een 

speciale “zeetrekhut” wordt er vrijwel dagelijks door Jelle 

van Dijk en anderen geobserveerd. De gegevens worden 

digitaal vastgelegd in een landelijke database.  

2018 is het jaar van de Huiszwaluw. Het toeval wil, dat 

onze vereniging juist nu betrokken is bij de plannen voor 

plaatsing van een Huiszwaluwentil op het Westeinde, waar 

“woningnood” heerst onder de Huiszwaluwen. Met 

belangstelling volgen we de ontwikkelingen. 

Door leden van onze vereniging wordt ook het strand 

geïnventariseerd (Strandwacht Noordwijk-Katwijk: Ellen 

van der Niet, Wim Kuijper). In februari was er een 

speciale inloopochtend waar mensen met hun 

strandvondsten terecht konden bij experts Dick Mol en 

Bram Langeveld (botten) en voor de schelpen, krabjes etc. 

bij Ellen en Wim. Er was zeer veel belangstelling. 

Initiatiefnemer Johan Passchier en Ellen van der Niet 

hielden tenslotte een korte lezing. 

In januari zorgde onze vereniging weer voor aandacht in 

de lokale kranten voor de Nationale Tuinvogeltelling. De 

tuinvogeltelling is een laagdrempelige manier om bij 

inwoners interesse te wekken voor vogels en vogels tellen.  

 

Publicaties 
In het kwartaalblad de Strandloper was, naast de agenda en 

de bestuursmededelingen, aandacht voor bijzondere 

planten en vogels, informatie over aanwinsten van de Jan 

Verwey Bibliotheek en de rubriek Waarnemingen. De 

redactie bestaat al jaren uit Herbert de Bruijn, Kees 

Erkelens, Wim Kuijper en Kees Verweij. 

Van de hand van Jelle van Dijk verscheen een artikel over 

“pauzelandschappen” en de verrassende plantengroei op 

een dergelijk braakliggend terrein. Ook Hein Verkade 

wijdde een artikel aan “crisisnatuur” en wat de gevolgen 

zijn voor de vogels.  

Jelle van Dijk schreef een artikel over Jan Verwey en zijn 

studie van kievitengedrag (1926). Hein Verkade deed 

verslag van zijn inventarisatie van de “Geheime tuin” van 

Calorama. 

Vermeldenswaardig is de rubriek Waarnemingen van Peter 

Spierenburg. Hij geeft elk kwartaal een overzicht van de 

bijzondere vogels die in onze regio zijn waargenomen, 

geïllustreerd met mooie foto’s. Ook zoogdieren, vlinders 

en libellen komen soms aan bod.  

In het maartnummers stond een boeiend artikel over de 

Bruine Beer van Noordwijk. Wim Kuijper haalde daarmee 

de landelijke pers. De door Wim Kuijper in de duinen 

gevonden voorpoot blijkt een van de laatste wilde Bruine 

Beren van Nederland te zijn (1000 jaar geleden). 

Twee leden van onze vereniging vertelden in september 

over hun passie in het TV-programma “Binnenste Buiten”. 

Rogier van Vugt nam de kijker mee naar de Leidse Hortus 

om te vertellen over de bijzondere collectie zeldzame 

planten. Vogelgeluidenexpert Wil Heemskerk ging met 

bioloog en vogelaar Camilla Dreef op stap in de 

Amsterdamse Waterleiding Duinen om te luisteren naar de 

vogelzang in het voorjaar.  

De website www.strandloper.nl publiceert dagelijks het 

laatste nieuws over de natuur in de buurt, foto’s van leden, 

verslagen van excursies en informatie over activiteiten. 

Kees Erkelens verzorgt al vele jaren de website. 

Onmisbaar voor het laatste nieuws en de actuele agenda 

van de vereniging. 

De Facebookpagina, verzorgd door Franciska Faber en 

Frank-Peter Scheenstra, groeide van 325 naar 367 volgers 

(“likes”) in 2017. Het populairste item was het bericht van 

Jelle van Dijk over het uit de boom gevallen Staartmeesje 

(door 710 mensen gezien). Andere populaire berichten: het 

verslag van de excursie naar De Blink (650), verslag 

excursie Rietputten (628), foto van Zomertaling in het 

Vinkeveld door Margreet Dekker (601), foto van Havik in 

Leeuwenhorst van Fija Mills (600), verslag inloopochtend 

Strandvondsten (552) en de Rode Wouw van René van 

Rossum (508).        

Anneke Swanen verzorgt de communicatie met de 

regionale pers. Berichten over lezingen, Eurobirdwatch, 

Tuinvogeltelling, excursies en inloopochtenden krijgen 

ruim aandacht in de regionale en plaatselijke huis-aan-

 Inloopochtend met lezing over Strandvondsten foto GH. 

http://www.strandloper.nl/
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huisbladen. Niet zelden prijkt het bericht op de 

voorpagina. Een pakkend bericht met een goede foto blijkt 

wervend te werken.   

 
Natuurbeleid 
De vereniging hecht veel belang aan samenwerking met de 

gemeente Noordwijk. Onze intentie is om door 

samenwerking en overleg meer en meer kwalitatieve 

natuur te realiseren in en om Noordwijk. Elk kwartaal 

vindt er met onze vereniging (Jelle van Dijk en Jaap 

Eisenga) overleg plaats over het Natuurbeleidsplan van 

Noordwijk. 

De realisatie van het strandreservaat Noordvoort komt 

steeds dichterbij. In 2017 zijn er diverse bestuurlijke 

hobbels genomen en de verwachting is dat in de loop van 

2018 het project opgeleverd kan worden. Leo Schaap 

(gesteund door voorzitter Jaap Eisenga) heeft hier in 2017 

hard aan getrokken. Bij het project zijn de gemeenten 

Noordwijk en Zandvoort betrokken, naast Waternet, het 

Hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer, 

Rijkswaterstaat, en de 

Natuurverenigingen.  

Onze vereniging heeft 

zich in samenwerking 

met de Gemeente 

Noordwijk, 

particulieren, de 

Noordwijkse 

Woningstichting, 

bouwbedrijven en 

projectontwikkelaars 

beijverd voor het 

plaatsen van speciale 

neststenen voor 

Gierzwaluwen. De 

gemeenteraad heeft 

zich unaniem achter het 

initiatief geschaard om 

het aanbrengen van 

neststenen in 

nieuwbouw te 

stimuleren. Als 

symbolische blijk van 

deze steun werd door 

de wethouders in 

oktober 2017 een eerste neststeen ingemetseld in een 

hoekwoning van het nieuwbouwplan Losplaatskade. 

Het College van B. & W. kwam in 2017 met het 

voornemen om een trimbaan aan te leggen 

in het Natuurmonument Noordrand 

Noordwijk (de voormalige “trimbaan”). Dit 

gebied maakt deel uit van het Natura-2000 

gebied Kennemerland-Zuid. De Stichting 

Duinbehoud en de Adviesraad voor Natuur, 

Milieu en natuurlijke hulpbronnen 

(waarvan onze oud-voorzitter Jelle van Dijk 

deel uitmaakt) hebben zich uitgesproken 

tegen de voorgenomen aanleg van een 

trimbaan in dit gebied. Onze vereniging 

heeft zich op hetzelfde standpunt gesteld.  

In de tachtiger jaren werd al eerder “strijd” gevoerd over 

dit duingebied langs de Northgodreef. De toenmalige 

trimbaan verpauperde en was vooral een 

hondenuitlaatgebied. Latere plannen voor een Space 

Centrum werden gelukkig ingetrokken en het gebied kreeg 

in 1990 een officiële status van “Natuurmonument 

Noordrand Noordwijk”. Het promoten van outdoor-sport 

staat hier op gespannen voet met het belang van 

natuurbehoud.  

 

Als het gaat om natuurzaken, die de gemeentegrenzen 

overschrijden, wordt de vereniging vertegenwoordigd in 

het MODB (Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek) door 

Jelle van Dijk en Leo Schaap. Hierbij wordt vaak 

samengewerkt met de Stichting Duinbehoud.  

Op het Westeinde in Noordwijkerhout broeden al enkele 

jaren tientallen Huiszwaluwen. Helaas is er sprake van 

“woningnood”, er is tekort aan nestgelegenheid. De 

bewoners van het huis zochten contact met onze 

vereniging met de vraag of we behulpzaam konden zijn bij 

het plaatsen van een zwaluwentil. Na een verzoek aan 

Vogelbescherming Nederland kregen we het verheugende 

bericht dat er toestemming is verkregen voor de aanschaf 

en plaatsing van een zwaluwentil. Ook met dank aan de 

Nationale Postcode Loterij.  Robert Sluijs en Hein 

Verkade begeleiden dit project. Extra leuk omdat 2018 het 

“jaar van de Huiszwaluw” is.  
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Overzicht activiteiten 2017 
 

Jeugdactiviteiten Excursies Lezingen 
Help de vogels de winter door 

(21/1) 

Wandeling AWD (21/1) Wondere wereld van de insecten – 

Kees Beaart (27/1) 

Inloopmiddag jeugd (28/1) Vogels in de kop van Noord-Holland 

(19/2) 

Strandvondsten – lezing tijdens extra 

inloopochtend 4/2 

Uilenballen uitpluizen (18/2) Vogels in de Rietputten (25/3) De vlucht van de Brandgans – Thomas 

Lameris & Stefan Sand (24/2) 

Ontdek het Jan Verwey 

Natuurcentrum (25/3) 

Wandeling landgoed Offem (21/4) Een passie voor Zweden – Dineke 

Kistemaker & Kees Verweij (31/3) 

Verenpracticum (8/4) Wandeling Huys te Warmont (14/5) De Grutto – Albert Beintema (28/4) 

Inloopmiddag jeugd (13/5) Planten op het Kennemerstrand 

(10/6) 

De Nieuwe Biesbosch – Thomas van 

der Es (29/9) 

Slootjesexcursie (10/6) Wandeling terrein Noordwijkse 

Golfclub (5/7) 

Natuur/vlinders in Noord-Italië – Joke 

Stuurman (27/10) 

Op zoek naar zeediertjes (2/9) Kampeerweekend Lauwersmeer (18-

20/8) 

Riviernatuur langs de Lek – Henk 

Tromp (24/11) 

Inloopmiddag: workshop schelpen 

(30/9) 

Waddenweekend Schiermonnikoog 

(8-10/9) 

 

Herfstnatuurspel (18/10) Uiterwaarden Tull en ’t Waal (23/9) 

Paddenstoelenexcursie (28/10) Eurobirdwatch (30/9) 

Struinen in de duinen (4/11) Natuurwandeling Berkheide (28/10) 

 

 

 

Vogels in de Randmeren (26/11) 

Vogels in het Deltagebied (29/12) 

 

 
 

 

Ontwikkeling ledenbestand (ledenaantal per 1 januari) 
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Plannen voor 2018 
Een greep uit de plannen voor 2018:  

 

• Blijven stimuleren van vogel- en natuurvriendelijk beleid gemeente Noordwijk (Gierzwaluw, Huismus, Vleermuizen, 

Natuurbeleidsplan) 

• Realisatie van Noordvoort, een strandreservaat tussen Noordwijk en Zandvoort, aantrekkelijk voor de 

Drieteenstrandloper en voor zeehonden om te rusten. 

• Uitgave van een nieuwe Flora van de Duin- en Bollenstreek. 

• Renovatie/vervanging zeetrekhut. 

• Ondersteuning bij het plaatsen van een Huiszwaluwentil op het Westeinde.  

• Nieuwe camera’s bij Gierzwaluwkasten Hein Verkade, waardoor online beschikbaarheid. 

• Digitalisering Strandloper-archief en aansluiting bij www.natuurtijdschriften.nl  (Naturalis). 

• Het plaatsen van informatieborden over natuur en landschap (o.a. Nieuw-Leeuwenhorst).  

 

 

George Hageman, 

Secretaris 

 

Uitnodiging voor de Jaarvergadering 2018  
 
Graag nodigen wij u uit voor de Jaarvergadering van 2018, die plaats vindt op vrijdag 23 maart om 20.00 uur in het Jan 

Verwey Natuurcentrum (Zilverschoon 20). De agenda ziet er als volgt uit: 

 

 1. Opening 

 2. Mededelingen 

 3. Jaarverslag 2017 

 4. Financieel jaarverslag 2017 

 5. Verslag Kascommissie 

 6. Begroting 2018 

 7. Benoeming kascommissie 

 8. Bestuursverkiezing 

 9. Rondvraag  

 10. Sluiting 

 

Het jaarverslag en het financieel jaarverslag leest u elders in deze Strandloper.  

 

De kascommissie 2018 bestaat uit Wil Heemskerk en Jan Veefkind. Voor 2019 controleren Jan Veefkind en Frank-Peter 

Scheenstra de jaarrekening 2018. Reservelid voor de kascommissie voor 2019 is Louis van Trigt. 

In het bestuur is voorzitter Jaap Eisenga aftredend en niet herkiesbaar. Bestuurslid Anneke Swanen is aftredend en niet 

herkiesbaar. Bestuurslid Petra Sonius is aftredend en wel herkiesbaar. 

Als kandidaat bestuurslid wordt voorgedragen: Annelies Marijnis 

 

De Jaarvergadering gaat vooraf aan de lezing door Gerrit van Ommering en Gijsbert van der Bent over Bijzonder Berkheide  

De lezing zal daarom iets later starten. Mocht u vragen hebben voor de jaarvergadering, bijvoorbeeld over het jaarverslag of 

over de begroting, dan kunt u deze ook vooraf aan ons laten weten. Wij zorgen dan dat deze vragen in de jaarvergadering 

aan de orde komen. U kunt uw vragen mailen naar secretaris@strandloper.nl   

Wij zien u graag op 23 maart. 

 

Namens het bestuur, 

George Hageman 

Secretaris 

 

 
 

  

http://www.natuurtijdschriften.nl/
mailto:secretaris@strandloper.nl

