Verslag Algemene Ledenvergadering van de KNNV afdeling Voorne d.d. donderdag
23 februari 2017 in het Bezoekerscentrum Tenellaplas.
Agenda van het huishoudelijk gedeelte.
1. Voorzitter Theo Briggeman opent om 19.45 uur de vergadering.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
De voorzitter deelt mede dat de pop up lezing van André Velthuizen en Ad van Berge
over het onderwerp “twitchen” geen doorgang kan vinden. De lezing zal op een later
tijdstip na één van de VWG-bijeenkomsten alsnog worden verzorgd.
3. Vaststellen van deze agenda. Deze wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
4. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 11 februari 2016. Deze
zijn gepubliceerd op de website en zijn ook in geprinte vorm uitgedeeld. Het verslag
wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan secretaris Piet Mout.
5. Voorstellen die de leden van de afdeling hebben ingebracht. Voorstellen dienden
tenminste 48 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het secretariaat
van de afdeling te worden ingediend. Er zijn geen voorstellen ingediend.
6. Jaarverslag 2016. Het verslag is op de website gepubliceerd en is ter vergadering ook
in geprinte vorm beschikbaar.
De voorzitter licht het verslag toe. Het jaar 2016 is een bruisend jaar geweest. De
daling van het ledenaantal is een halt toegeroepen. Er is sprake van een zeer lichte
ledengroei. Het coördinatorenoverleg is opgericht. Er is tweemaal tussen het bestuur
en de coördinatoren van de werkgroepen vergaderd. Ook de webmaster woont de
bijeenkomsten bij. We hebben samen met het IVN vijf cursussen georganiseerd, die
door 95 deelnemers zijn bezocht. Er zijn tientallen terreinen op flora en fauna
geïnventariseerd, meest op verzoek van het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) en
Natuurmonumenten (NM). Vaak is daarbij sprake van een langjarige reeks aan
inventarisaties. De Slikken van Voorne zijn bijvoorbeeld al 40 jaar op vogels
geïnventariseerd en een kleine 20 jaar op planten. Theo spreekt daar zijn grote
waardering voor uit. Er werden in 2016 circa 100 excursies georganiseerd, alsmede 13
lezingen. Met de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland werd de samenwerking
gezocht om bezwaar te maken tegen de jacht op ganzen, eksters, smienten en roeken.
De smienten- en roekenjacht is voorlopig van de baan. In de Branding ontwikkelde
zich tot een mooi tijdschrift met veel bijdragen van binnen en buiten de afdeling. De
Nieuwsbrief verscheen voor het eerst maandelijks. De penningmeester licht het
financieel verslag toe. We zijn financieel kerngezond. Els Jonker deelt namens de
Kascontrolecommissie mede dat deze het financieel jaarverslag heeft besproken en
heeft goedgekeurd. De vergadering stelt het Jaarverslag 2016 ongewijzigd vast en
verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.
7. Beleidsplan 2017-2020. Het concept was te lezen op de website en ligt ook in geprinte
vorm op tafel. De voorzitter licht toe dat we aan een herziene versie toe waren, nadat
het vorige Beleidsplan in 2016 was geëindigd. Natuuronderzoek blijft een essentieel
onderdeel van ons werk. De samenwerking met NM, Staatsbosbeheer en ZHL wordt

onverminderd voortgezet. Het streven is erop gericht om tenminste één integraal
onderzoek uit te voeren. Na de teloorgang van de Stichting Natuur en Landschap
Voorne-Putten gaat onze afdeling zich in beperkte mate bezig houden met
natuurbeschermingsactiviteiten, in nauwe samenwerking met de Natuur en
Milieufederatie Zuid-Holland. De activiteiten op het gebied van educatie worden
voortgezet en uitgebreid. Voor onze eigen specialisten worden verdiepings -cursussen
aangeboden. We streven naar een substantiële uitbreiding van onze ledenaantal. De
inkomsten van de afdeling worden verbreed en vergroot, onder meer door het
aanbieden van cursussen. We gaan de mogelijkheden van fondsenwerving
onderzoeken. De ALV stelt het Beleidsplan 2017-2020 ongewijzigd vast.
8. Vaststelling Jaarplan 2017. Het plan is inclusief begroting op de website
gepubliceerd en in geprinte vorm ter vergadering beschikbaar. De voorzitter licht toe
dat het bestuur in 2017 met het IVN vijf cursussen wil aanbieden en een
verdiepingscursus “Vogelzang” voor onze eigen specialisten. In beperkte mate wordt
natuurbeschermingswerk verricht, onder andere hard nodig door de gevolgen van de
Wet natuurbescherming, die per 1 januari 2017 in is gegaan en de provincie nieuwe
bevoegdheden geeft. In samenwerking met NM en ZHL worden de inventarisaties van
terreinen bepaald. De PWG, VWG en Insectenwerkgroep leveren belangrijke
bijdragen. De vergadering stelt het Jaarplan 2017, inclusief de begroting, ongewijzigd
vast. De contributie wordt vastgesteld op € 33,25 voor leden en € 9.50 voor
huisgenootleden. Jeugdleden betalen € 15,75, donateurs € 20,--.
9. Bestuursverkiezing. Tom van Wanum is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt voor een
derde en laatste termijn bij acclamatie verkozen. Jan Alewijn Dijkhuizen is in oktober
2016 al afgetreden. Als zijn opvolger wordt Jos Schreiner uit Hellevoetsluis bij
acclamatie verkozen. De voorzitter bedankt Jan Alewijn voor zijn jarenlange
inspanningen in bestuur en redactie. Gelukkig blijft hij actief voor onze afdeling,
onder andere voor de Zoogdierwerkgroep. Hij overhandigt Jan Alewijn een stoffelijke
blijk van waardering.
10. Verkiezing van vertegenwoordigers van de afdeling op de VV op 1 april 2017. De
ALV benoemt Theo Briggeman en Piet Mout als vertegenwoordiging van de afdeling
Voorne.
11. Verkiezing van de leden voor de kascontrolecommissie. Els Jonker treedt af als lid
van de commissie. De vergadering bedankt haar voor haar inzet. Bert Klompenhouwer
wordt benoemd als nieuw lid van de kascontrolecommissie.
12. Rondvraag. Vaststelling datum ALV 2018. Deze wordt bepaald op 21 februari 2018.
13. Pop-up lezing. Jaap Koekendorp verzorgt een flitspresentatie over glasaaltjes.
14. Sluiting van het huishoudelijk gedeelte. Theo sluit de vergadering om 20.45 uur.

Na de pauze geeft Leo Linnartz van ARK Natuurontwikkeling een boeiende presentatie over
het “Natuurlijke begrazing in de kustregio”.

