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De aanloop 
Nog niet eerder in het bijna zestigjarig bestaan van de NVWK heeft de organisatie van de algemene 
vergadering zoveel voeten in de aarde gehad. Twee keer namen we de aanloop naar een algemene 
vergadering voor de NVWK. Hadden we eerst zoals gebruikelijk de laatste woensdag van maart in de 
agenda staan, door de intelligente lockdown vanaf half maart mochten we niet meer met zo veel 
mensen bijeenkomen. In afwachting van de ‘normalisatie’ besloten we het even aan te zien en 
bedachten we dat de vrijwilligersbijeenkomst begin september en de algemene vergadering heel 
mooi samen zouden gaan. Maar, toen in de loop van augustus duidelijk werd dat de 
besmettingscijfers weer hard opliepen, en kijkend naar onze doelgroep, leek een 
vrijwilligersbijeenkomst toch wel erg riskant. Niettemin, onze ervaringen met Zoom, MS Teams, 
Google Hangout, Skype enz. waren nou ook niet zo positief dat een digitale vergadering ons 
enthousiast maakte. Na een geslaagde pilot begin september met een workshop voor de mensen die 
aan de nieuwe website werken, durfden we het aan toch een live vergadering te beleggen: op 7 
oktober in De Zwaan. Weliswaar voor een beperkt aantal leden, en daarom ook een digitale 
opvolgsessie een week later voor iedereen die wilde. 
 
Vergadering in de Zwaan, 7 oktober 2020 
In de grote zaal met ruimte voor 30 personen zaten acht leden keurig op hun plek, op minstens 
anderhalve meter van elkaar en bijna letterlijk met de rug tegen de muur de vijf leden van het 
bestuur. Vlak na acht uur opent Jaap Graveland de vergadering met een korte inleiding, met onder 
meer de mededeling dat exclusief in de live-vergadering de formele zaken van een ALV worden 
afgehandeld. En zo gebeurt het dat bijna in één moeite door zowel het verslag van de vorige ALV van 
27 maart 2019 als het Jaarverslag 2019 van de vereniging worden vastgesteld. 
In het kader van de verantwoording over 2019 werden vervolgens de balans en winst- en 
verliesrekening besproken. Ten opzichte van 2018 is de vermogenspositie van de NVWK sterker 
geworden, zij het dat we er rekening mee moeten houden dat we een deel van de ontvangen 
betalingen van de provincie moeten terugbetalen als we dat geld niet volledig gebruiken voor het 
graslandvlinderproject. Verder wordt aandacht gevraagd voor de kosten van de Waardvogel. Deze 
beginnen weer op het oude niveau te komen, en dat is een te groot deel uit het budget van de 
vereniging. Het bestuur is al in gesprek met de drukker om tot kostenverlaging te komen, en ook 
andere maatregelen worden overwogen. 
Als gevolg van de Corona-maatregelen zijn de werkzaamheden van de kascontrolecommissie (KCC) 
nog niet helemaal afgerond. Dat zal op korte termijn na de ALV alsnog gebeuren en dan zal de KCC 
het bestuur daarover informeren (en via het bestuur de leden). 
De formele goedkeuring zal dan plaatsvinden bij de volgende algemene vergadering, hopelijk eind 
maart 2021. 
En nu we het toch over geld hebben: de begroting voor 2020 wordt goedgekeurd, net zoals het 
voorstel van het bestuur om met ingang van 2021 de bijdrage in de portokosten voor leden die de 
Waardvogel per post ontvangen volledig door te berekenen (namelijk € 18,50 per jaar in plaats van in 
2020 nog € 10). 
 
Bij het punt Samenstelling bestuur aanvaardt Joke Colijn haar herbenoeming voor een volgende 
termijn. Stef van Walsum komt ook in aanmerking voor een volgende termijn, maar… van hem 
moeten we afscheid nemen. Werken in Nijmegen en bestuurswerk in de Krimpenerwaard gaan nu 
eenmaal niet samen. Jaap Graveland memoreert hoe Stef ruim vijf jaar geleden al actief werd en dan 
vooral op het gebied van planten. Over de afgelopen jaren kan je geruststellen dat hij planten 
letterlijk en figuurlijk op de kaart heeft gezet en dat hij veel leden heeft geënthousiasmeerd. 
Stef werkt nu bij Floron, dat hem eerder ook al had gevraag bij hen een stage te doen! 



Als blijk van onze waardering krijgt Stef, naast een zittende ovatie, het boek over ecologisch beheer 
in Gouda van zijn oude leermeester André van Kleinwee (met opdracht van de meester zelf), een nog 
steeds actueel boekje over zaaien en maaien in bermen en een cadeaubon. 
Tot slot deelt Jaap mee dat hij verwacht bij de volgende ALV een opvolger voor Stef te kunnen 
presenteren. En dat hij hoopt dat dan ook voor de vacatures coördinator vogelwerkgroepen en 
bestuurslid algemene zaken zich leden hebben gemeld. 
 
Ter afsluiting van het formele gedeelte wordt nog even stilgestaan bij de vernieuwing van de 
website. Vooral aan Joep Vermaat en Brigitte Voerman wordt veel dankgezegd voor hun vele en 
goede werk om het project succesvol uit te voeren en te implementeren. Er moet heus nog wel wat 
aan de site worden gedaan, maar dat is vooral punten op de i, bijpoetsen en inhoud aanvullen. 
 
Gedachtewisseling met de leden 
Mart-Jan de Jong vraagt aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van niet-fossiele energie, en 
dan met name wind en zon. In het hele land en ook in onze regio wordt gewerkt aan de RES 
(Regionale Energie Strategie) en in onze omgeving is onder meer de hoogte van windmolens een 
punt van zorg. Worden het molens van 35 of van 15 meter hoog? Voor én tegen beide opties valt een 
en ander in te brengen, maar ook hóe en vanuit welke perceptie je naar windmolens kijkt, en hoe ze 
zijn ingepast in het landschap, maakt uit voor hoe je ze waardeert. 
Hetzelfde geldt zonnepanelen. Daarover is de vergadering meer eensluidend, namelijk laten we altijd 
eerst kijken of daken kunnen worden belegd met panelen voor we maar willen dénken aan 
zonneweides. Een volgend niet te veronachtzamen aspect is welke bestemming de opgewekte 
energie heeft. Als bron en gebruik dichtbij elkaar liggen, is de waardering heel anders dan wanneer 
een groots windmolenpark een datacenter bedient. 
Mart-Jan vraagt over het beheer van de oevers en onderhoudsstroken in het Loetbos en meer in het 
algemeen over het bermbeheer, ook langs de wegen. Hiermee ontwikkelt zich een geanimeerd 
gesprek, waarin de contacten met de provincie, de gemeenten en HHSK de revue passeren én niet te 
vergeten het project Prachtlint. De NVWK is al langere tijd volop in gesprek en in de samenwerking 
met genoemde partijen om het feitelijke beheer te doen verbeteren. De (on)tucht van de 
aanbestede meerjarencontracten vergt dat we ook de uitvoerders goed op weg krijgen, en dat de 
overheden op hun beurt kort op die bedrijven zitten. 
Conclusie van dit gesprek is dat we komend jaar in de Waardvogel ruim aandacht gaan besteden aan 
bermbeheer en maaien. We hopen met duidelijke en goede informatie te laten zien dat er meer is 
dan glad strak en netjes. 
 
Hans Mulder brengt het gesprek op de weidevogels. Binnenkort is de slotavond en worden de 
resultaten van het broedseizoen gepubliceerd. Voor nu gaat het om de financiële kant. Hij 
waarschuwt dat het verschil tussen kosten voor de boer en opbrengst vanuit de vergoedingen voor 
agrarisch natuurbeheer steeds verder uit elkaar lopen: de boeren komen er eenvoudigweg niet mee 
uit. Het toeval wil dat we zeer recent hebben ingesproken bij de behandeling van de najaarsnota 
door Provinciale Staten. De gedeputeerde Potjer (GL) richt zijn aandacht en financiële ruimte meer 
op energie dan op natuur. Dat gaat ten koste van eerder gemaakte afspraken in het kader van akker- 
en weidevogels. Via verschillende kanalen en met meerdere partners zetten we druk op de provincie 
om ervoor te zorgen dat op zijn minst de eerder gesloten convenanten worden nagekomen. 
Hans suggereert om het beheren van landschap te zien in relatie tot bevordering van het toerisme. 
Dat gaat dan twee kanten op: 1e zie de weidevogels als je (camping)gasten en zorg dus dat het hen 
aan niets ontbreekt en 2e zet toerismebudget ook in voor het leveren van diensten voor beheer en 
behoud van het landschap. Deze aanpak sluit heel mooi aan bij de denklijn van BoerEnNatuur, 
waarover bij de start van het weidevogelseizoen Alex Datema een lezing heeft verzorgd voor de 
NVWK. 
 
 



Voortzetting gedachtewisseling digitaal, 14 oktober 2020 
Met zes leden en vijf leden van het bestuur vond een week na de live vergadering in Berkenwoude 
via Zoom de digitale sessie plaats. 
Deels komen dezelfde onderwerpen aan de orde als een week geleden. Nieuw ten opzichte van de 
vorige keer is de vraag hoe de NVWK het verenigingskarakter invulling geeft, vooral voor nieuwe 
leden. In ‘normale’ jaren gaat dat vrijwel vanzelf. Als je meedoet aan excursies, aan cursussen, je 
gezicht laat zien bij een of meer werkgroepen, je handen uit de mouwen steekt, naar lezingen komt 
en bijvoorbeeld ook de ALV, dan heb je behoorlijk wat gelegenheid je in te werken in de vereniging. 
Dat vergt dus ook van het lid zelf initiatief.  
 
 


