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Frans van der Storm, secretaris 
 
Vooral de laatste twee dagen voor de vergadering leek het wel een ouderwetse bijeenkomst te 
worden. De aanmeldingen stroomden binnen, tot op de allerlaatste minuut zelfs, en kwamen uit op 
37 leden plus 4 bestuursleden. Het grootste deel van de meeting waren er 31 deelnemers aanwezig; 
sommigen bleken problemen te hebben met de techniek, of dachten dat Zoom toch beter was dan 
GoogleMeet… 
 
En zo opende voorzitter Jaap Graveland de vergadering met een korte terugblik op het afgelopen 
jaar, op alles wat we niet meer konden organiseren, en vooral op wat we wèl hebben gedaan; over 
59 nieuwe leden die zich hebben aangemeld in 2020 en over 10 die we hebben moeten uitschrijven 
vanwege overlijden, verhuizing naar ver weg, of gewoon omdat leden opzegden.  
Met successen in de bestrijding van het virus in het vooruitzicht durven we het aan om weer 
activiteiten te gaan organiseren. 
 
De vergadering was ook dit jaar de secretaris goed gezind en keurde het verslag over 2020 goed. Zo 
verging het ook de penningmeester. De vereenvoudigde weergave van de financiële jaarstukken gaf 
qua vorm noch inhoud aanleiding tot discussie. De Kascontrolecommissie gaf aan de verstrekte 
informatie te hebben beoordeeld, dat enkele suggesties voor verbetering van de presentatie van 
balans, inkomsten en uitgaven en begroting goed zijn verwerkt en dat het er nu prima uitzag.  
 
Lang verhaal kort: de algemene vergadering verleende het bestuur en in het bijzonder de 
penningmeester decharge voor het gevoerde beleid en beheer. Ook de begroting kreeg de gevraagde 
goedkeuring. Verder deed de commissie de suggestie om serieus werk te maken van verzekering 
voor de vrijwilligers en om te zorgen voor een goed en volledig overzicht van de inventaris. Namens 
het bestuur kon Jaap melden dat beide onderwerpen al op de agenda staan en dat voor de inventaris 
inmiddels Floor Andeweg zich heeft gemeld als coördinator. 
 
Zijn we daarmee door het geld heen? Nee, het wordt tijd om ons voor te bereiden op nieuwe tijden 
met nieuwe kansen én lasten, en dus ook een aangepaste behoefte aan inkomsten. 
Het bestuur lichtte toe wat op ons afkomt aan meerkosten voor aankopen en onderhoud van 
materialen, mogelijke huur voor verenigingsruimte en premies voor verzekeringen. De huidige 
begrotingssystematiek is dat vaste lasten (Waardvogel, website, vergaderingen en lezingen, 
basiskosten werkgroepen) worden gedekt door de vaste inkomsten uit vooral contributies en 
sommige vergoedingen. Extra uitgaven en projecten moeten worden gedekt uit subsidies en donaties 
van fondsen als Pieternella Pols, Van der Hucht de Beukelaar en het Streekfonds Krimpenerwaard. 
Hoe gewaardeerd ook, zulke bronnen zijn onzeker, zoals we merken aan Sympany (textielcontainers), 
dat geen opbrengst heeft door het grote Corona-aanbod. 
Na verschillende opties te hebben besproken, bepaalt de vergadering haar voorkeur op twee sporen: 
: denk aan zowel een contributieverhoging (want de huidige contributie is écht heel erg laag voor wat 
NVWK levert) als aan het verhogen van inkomsten uit activiteiten (zoals landschapsonderhoud, 
tellingen enz.), wel rekening houdend met het karakter van een vrijwilligersvereniging. Het bestuur 
gaf aan zich al eerder op inkomstenverhoging te hebben georiënteerd, dat de zustervereniging over 
de Lek, de NVWA hier ervaringen mee heeft en dat het bestuur zijn licht daarover verder zal 
opsteken bij de NVWA. 
 
En zo komen we op afscheid en welkom. 
Afscheid van Harry Verkerk als lid van de kascontrolecommissie, van Gabrielle Heuvelman als 
coördinator voor de werkgroep vlinders en libellen, en last but not least van Jan de Boer als 
penningmeester. 
Gabrielle heeft zo’n zes jaar de vlindergroep gecoördineerd en in die tijd onder meer het 



nachtvlinderen nieuwe impulsen gegeven, mooie excursies georganiseerd en ze stond mede aan de 
wieg van ons icoonproject Graslandvlinders. 
Jan de Boer is ‘slechts’ drie jaar penningmeester geweest, daarbij ondersteund door zijn echtgenote 
Alice, en heeft in die korte periode een professionaliseringsslag gemaakt in de financiële 
administratie. De pandemie heeft echter veel impact op zijn werk en daardoor zag Jan zich 
genoodzaakt om na één periode alweer te stoppen met zijn bestuurswerk. 
Van Gabrielle en Jan is met passende cadeaus en mooie dankwoorden afscheid genomen. 
 
De vergadering heeft met algemene stemmen en gepast enthousiasme (voor zover dat dus gaat in 
een digitale vergaderzaal) akkoord gegeven op de benoeming van Marco Steenwinkel als 
penningmeester en Benjamin Hallie als bestuurslid algemene zaken. Zij stellen zich aan alle leden 
voor via de Waardvogel. 
Tot slot mag vermeld dat Michiel Fokkema zich beschikbaar heeft gesteld voor de 
kascontrolecommissie, en dat zijn aanmelding in dankbaarheid is aanvaard. 
 
In de rondvraag merken diverse leden op dat de Waardvogel, en dan vooral haar redactie, een vet 
compliment verdient. Het blad ziet er fantastisch uit en bevat veel lezenswaardige artikelen. 
Verder wordt gevraagd om alert te zijn op de coördinatie van onze inbreng bij het 
dijkversterkingsproject KIJK. Vanuit de projectorganisatie lijkt de coördinatie bij HHSK wat onder 
water te gaan: wij moeten opletten dat we onze inbreng vanuit de volle breedte en in de samenhang 
van de NVWK kunnen blijven leveren. 
Aan deze vergadering namen relatief veel nieuwe leden deel, voor hen ook een aardige manier om 
meer zicht te krijgen op wat er gebeurt en wie waarmee bezig is. Maar een en ander neemt niet weg 
dat het voor nieuwe leden best moeilijk is om een keuze te maken wanneer zij zich willen aansluiten 
bij een of meer werkgroepen. En sterker nog: ook zij die al jaren lid zijn vinden het best lastig om dat 
uit te vinden. Aan het bestuur dus de vraag/opdracht om met een goed voorstel te komen hoe de 
introductie van nieuwe leden in de vereniging te vergemakkelijken. Het bestuur was blij zo’n 
concrete oproep van enthousiaste nieuwe leden te horen, en zal bekijken hoe het daar op korte 
termijn op kan inspelen. 
 
Dit alles gezegd hebbende sluit Jaap de vergadering, en bereidt ons voor op een inspirerende lezing 
over Biodiversiteit in de Krimpenerwaard. 
 
Alle stukken die op de ALV zijn besproken, en de presentatie, vind je op de website op de pagina 
https://www.nvwk.nl/de-vereniging/bestuur/  
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