Jaarvergadering op dinsdag 27 oktober 2020, aanvang: 20.00 uur

Dit jaar hebben we in verband met Covid-19 besloten om de vergadering via de email te laten
plaatsvinden.

Notulen:
1. Opening door de voorzitter
In de aan alle leden verstrekte communicatie via mail en post is in het voorwoord door de voorzitter
te lezen dat het jammer is niemand fysiek te kunnen ontmoeten op de jaarvergadering.
Hopelijk is er wel beleving bij alle stukken en filmpjes die zijn verstuurd en uit Klaas Wim Jonker de
hoop dat we volgend jaar weer kunnen terug keren naar het “normale” leven.

2. Mededelingen
Geen.
De agenda wordt hierbij vastgesteld.

3. Notulen jaarvergadering d.d. 30 oktober 2019
Notulen zijn hierbij vastgesteld.

4. Financiën
a. Goedkeuring is via mail en post gevraagd voor het financieel verslag 2019 en de begroting 2021.
➢ Er is één opmerking binnengekomen dat er redelijk wat winst wordt gemaakt in 2019.
➢ Antwoord:
Het budget dat niet wordt uitgegeven is geen winst, maar er is inderdaad een positief resultaat:
▪ Van de begrote organisatiekosten in 1019 is niet alles uitgegeven; dit vloeit door naar het
Eigen Vermogen. Redenen: ziekengeld ontvangen, maar geen vervanging kunnen regelen.
Hoge werkdruk waarbij er geen tijd is voor cursussen. Ook waren er veel projecten met
positief resultaat.
▪ Budget begroot vanuit beheervergoedingen voor beheer, maar niet uitbetaald. Redenen:
minder kuikenveld afgesloten dan begroot, minder nesten gevonden en uitbetaald.
Minder ruige mest uitgekeerd dan begroot. Korting 2018 door RVO in 2019 alsnog
uitbetaald. Ook zijn een aantal vergoedingen niet uitbetaald doordat beheer niet is
uitgevoerd of er een korting is opgelegd bij overtreding.
▪ Om te voorkomen dat er in 2021 veel budget wat is bestemd voor de
beheervergoedingen niet wordt ingezet, is het volgende opgenomen in de begroting
beheervergoedingen 2021:
- Minder grote reservering uitgaven kuikenveld
- Minder grote reservering uitgaven nestvergoeding
- Minder grote post onvoorzien opgenomen
- Een groter aantal hectares beheer afspreken dan officieel nodig is.
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b. Verantwoording bestemmingsreserve.

De leden is via mail en post gevraagd goedkeuring te verlenen aan de financiën en decharge te
verlenen aan het bestuur. Men kon tot en met 25 oktober reageren. Er is gemeld dat bij geen
reactie tot en met deze datum automatisch goedkeuring werd verleend.
In totaal hebben 101 leden actief hun goedkeuring en decharge verleend. Er zijn geen
bedenkingen binnengekomen. Hiermee is er unanieme goedkeuring en decharge verleend door de
vergadering voor: Jaarcijfers 2019, Begroting 2021 en bestemmingsreserve. Daarnaast is
goedkeuring verleend om volgend jaar vergadering later te houden dan binnen half jaar na einde
boekjaar.

5.Jaarverslag weidevogels en akkervogels.
Er zijn geen vragen binnengekomen naar aanleiding van het jaarverslag weidevogels en akkernatuur.

6. Bestuursverkiezing;
Aftredend:

Penningmeester Jan Dirk Rooker.
Als nieuwe penningmeester wordt Wim Reus voorgedragen door het bestuur.

Aftredend en herkiesbaar 2020: Johan van Nieuwenhuyzen.
Verkiesbaar: Coen Knook.
In een filmpje bedankt voorzitter Klaas Wim Jonker penningmeester Jan Dirk Rooker voor zijn
jarenlange inzet voor het bestuur.
Coen Knook stelt zichzelf voor in een introductiefilmpje.
Verkiezingen 2019: na omissie jaarvergadering 2019 bent u hiervan via de mail van 02-122019 op de hoogte gebracht en zijn er geen bezwaren binnengekomen, waarop Wim Reus,
Wim Mostert en John Huiberts via deze weg zijn herkozen.

BESLUIT:
De voordracht van Wim Reus als penningmeester is unaniem goedgekeurd door de leden via
post en mail (zie punt 4 gang van zaken). Er zijn geen tegenkandidaten voorgesteld.
Deze goedkeuring geldt ook voor de herverkiezing van Johan van Nieuwenhuyzen voor de
volgende bestuursperiode van 4 jaar en ook voor de verkiezing van Coen Knook als nieuw
bestuurslid.
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7. Bekendmaking Vogelvriendelijke agrariër 2020
In een filmpje reikt voorzitter Klaas Wim de kievit met oorkonde en bloemen uit aan de fam. Ruijter
als vogelvriendelijke agrariër 2020. Als eigenaren van een groot modern melkveebedrijf in het Noord
Oostelijke deel op Wieringen doen zij met het grootste deel van hun bedrijf mee aan
weidevogelbeheer. Zij hebben ruim 65 ha. in legselbeheer, 8,5 ha met een verlate
maaidatumcontract en nog 23 ha. natuurland in bezit, wat is bestemd als vochtig schraalland.
Bijna alles gaat in overleg met de veldmedewerker. De leden van de vrijwillige
weidevogelbescherming op Wieringen zoeken en beschermen de nesten evenals de familie zelf.
Een diversiteit aan vogels werd waargenomen op hun percelen en ook foerageren daar vlak onder de
Waddenzeedijk jaarlijks nog eens honderden rotganzen.
De familie doet al 25 jaar aan weidevogelbeheer en ze vinden dat het er gewoon bij hoort.
Zij hebben een groot deel van de bedrijfsvoering aangepast aan weidevogelbeheer en leveren
daarmee een grote bijdrage aan de instandhouding van weidevogels.

8. Rondvraag
Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen.

9. Sluiting
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