Notulen Algemene Ledenvergadering 22 maart 2017
Aanwezig: Harry Puijker (vz.), Cassandra van Altena (sec., notulist), Lot Tönis (penn.m.),
Harry Kolman (algemeen bestuurslid), Dirk Muller (algemeen bestuurslid); verder: 17 leden.
1. Opening (19.30)
Harry Puijker opent de vergadering en heet iedereen welkom. Blikt vooruit op het
aanstaande afscheid. Hij heeft 10 jaar meegewerkt (als voorzitter), het was een leuke ploeg
om mee samen te werken. Fysiek gezien was het werk wel zwaar voor hem, hij wilt stoppen
op “het hoogtepunt”.
Halverwege de vergadering, na de bestuursmutaties zal zijn opvolger, Harry Kolman, het
stokje van hem overnemen.
2. Notulen ALV 2016
Harry Puijker vraagt of er nog vragen zijn van de leden over de notulen van vorig jaar (waren
via website te raadplegen). Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Harry Puijker merkt nog op, n.a.v. een vraag van Hellen Sluiter in de rondvraag vorig jaar
over het actief betrekken van Maasdriel in de vereniging, dat door het werk dat verricht
wordt in het Roomgat Maasdriel meer betrokken wordt.
3. Jaarverslag 2016
Harry Puijker neemt een paar punten uit het Jaarverslag 2016 door: veel werk verzet in
Kloosterwiel, nieuw contract getekend. De basis voor het beheerplan is opgesteld door een
professioneel ecologisch bureau, in samenspraak met Ton van Balken.
Ton: Plannen die er waren zijn uitgesmeerd over 10 jaar, elk jaar wordt een jaarplan
opgesteld.
Harry Puijker hoopt dat de komende tijd meer gebieden in het beheer van NWB zullen
vallen, mits er mankracht voor is.
Harry Puijker vervolgt activiteiten 2016: er is een huishoudelijk reglement opgesteld (wordt
bij agendapunt 8 op teruggekomen), en de steenuilenwerkgroep valt tegenwoordig geheel
onder NWB. Ook is er een nieuwe folder uitgebracht.
Hellen Sluiter merkt op dat de foto’s die op Facebook geplaatst worden erg mooi zijn en een
grote toegevoegde waarde hebben voor de vereniging. Lous van Boort maakt complimenten
voor het nieuwe magazine.
4. Financieel Jaarverslag 2016 en begroting 2017
Lot geeft de belangrijkste financiële ontwikkelingen weer van het Financieel Jaarverslag.
Grote uitgaves dit jaar kwamen op rekening van oor het boek en het onderhoud/beheer,
maar de algemene conclusie is dat de financiële situatie zeer gezond is met een eigen
vermogen van meer dan 25.000. Dit resultaat komt mede door een grote donatie.
Lot licht enkele details uit het Financieel Jaarverslag 2016 verder toe:

-

Kosten voor herdruk waren groter dan inkomsten van de verkoop van boeken. Een
aandachtspunt voor het bestuur is het blijven bevorderen van de boekverkoop.
- Steenuilenwerkgroep had iets meer uitgaven dan inkomsten, maar niet
problematisch.
- Voor het beheer waren iets meer kosten dan de ontvangen vergoeding, maar dat is
te verantwoorden: het beheer is een ‘doelactiviteit’ van NWB. Wel is de vergoeding
van de gemeente in het nieuwe contract verhoogd.
- Algemeen, baten: o.a 8000,- door veiling eerste zuiglam, 367,- voor
Rabobankclubactie, en 700,- voor educatieve diensten aan de vrijwilligers van het
klompenpad ‘Baanbrekerpad’.
- Algemeen, kosten: kosten gemaakt voor o.a. een nieuwe folder, voor verzekeringen
e.d.
Voor 2017 staan in de begroting hogere kosten i.v.m. het nieuwe magazine: de meerkosten
daarvan zijn 500,- t.o.v. de ‘oude’ nieuwsbrief. Verder wordt geld met beleid uitgegeven,
maar er is ruimte. Het bestuur heeft 3000,- in de begroting staan voor een project wat te
maken zal hebben met Voorlichting en Public Relations; input van leden is welkom.
5. Kascommissie
Lot: kascommissie bestond dit jaar uit Hellen Sluiter en Annie Pulles.
Hellen Sluiter: zag er goed uit allemaal, maar wel nog een vraag: in het algemeen financieel
jaarverslag wordt verwezen naar ‘Doelstelling 3’ van de statuten. Deze zijn lastig te vinden
op de website. Harry Kolman zal hier naar kijken.
Vraag: Hoe zit het met de afschrijvingen voor materialen? Lot: de afschrijvingen zijn het
totaal van alle jaren. Andere vraag: wordt de waarde van de voorraad boeken niet
meegenomen? Lot: nee, de kosten zijn bij aanschaf genomen en dus zijn de inkomsten van
de verkoop van boeken volledige winst, het was de keuze van het bestuur om de boeken
niet te activeren.
Lot: kascommissie heeft het verslag goedgekeurd. Harry Puijker vraagt de leden om
decharge, wat met applaus gegeven wordt. Harry Puijker bedankt Lot.
Kascommissie voor volgen jaar is rond en zal bestaan uit Annie Pulles en Co Hoevenaren.
NWB houdt kascommissieleden maximaal 2 jaar aan.
6. Mutaties bestuur
Harry Puijker: aftredend en herkiesbaar is Dirk Muller. Harry Kolman voegt toe dat hij ook
aftredend is. Ton vraagt aan leden of Dirk en Harry opnieuw bestuurslid mogen zijn, wordt
met applaus bevestigd.
Harry Puijker: heeft het werk met plezier gedaan. Als belangrijke punten noemt hij het
project herinrichting glastuinbouw, waarin ‘het groen’ hopelijk niet vergeten wordt; er is hier
in elk geval een nieuwe werkgroep voor gevormd. Harry Puijker denkt dat de NWB zich
vooral zal moeten richting op de buitendijkse gebieden. Hij hoopt dat er meer mensen actief

zullen worden voor de vereniging. In Harry Kolman is een goede opvolger gevonden; met
succes heeft hij de steenuilenwerkgroep opgezet.
Ton neemt het woord over en bedankt Harry Puijker voor zijn jarenlange inzet in het
bestuur. Het was niet makkelijk fysiek gezien: door het ongeluk waardoor Harry in een
rolstoel belandde was het niet gelopen zoals Harry had verwacht. Ton spreekt zijn
bewondering uit voor de inzet van Harry: vooral veel gericht op de glastuinbouw samen met
Henk van Eck, en onder zijn hoede is het boek uitgegeven, wat toch een risico was, en is het
nieuwe magazine uitgekomen.
Harry Kolman wordt met applaus gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij vervolgt de vergadering.
7. Jaarprogramma 2017
Harry Kolman noemt enkele activiteiten voor het komende jaar: het uitbrengen van het
nieuwe magazine, gebiedsinventarisaties in het Roomgat en de Kloosterwiel (Dirk: ook in de
uiterwaarden in Brakel), en er is begonnen met het opzetten van een torenvalkwerkgroep.
Het programma was op de website te vinden, zijn er nog vragen? Geen vragen.
Met handopsteken wordt het jaarprogramma 2017 vastgesteld.
8. Huishoudelijk reglement
Harry Kolman: het huishoudelijk reglement is opgesteld als aanvulling op de statuten. Hier
was behoefte aan, bijvoorbeeld om afspraken te maken over de (moderne)
communicatievormen, en over taken van bestuursleden en secundanten van het dagelijks
bestuur.
Het huishoudelijk reglement was op de website te vinden; er zijn geen vragen van de leden.
Met handopsteken wordt het HR vastgesteld.
9. Rondvraag
Vraag Cees Bouwman: vindt u vossen een probleem, wat is het standpunt wat betreft
afschieten?
Ton: wildbeheereenheid mag zo’n 200 vossen schieten. Volgens vragensteller gebeurt dit
ook in de uiterwaarden zonder vergunning. Harry Kolman: in bestuur bespreken.
Vraag Harry Kolman: wie heeft stukken voor de vergadering gedownload van de website?
Enkele leden antwoorden dat ze sommige stukken geraadpleegd en gedownload hebben
op/van de website.
10. Sluiting (20.20)
Harry Kolman bedankt de leden voor hun komst en sluit de vergadering.

Cassandra van Altena, 28 maart 2017

