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Verslag Algemene Leden Vergadering IVN-Texel 2022 
 

Natuurcentrum De Marel, 5 april 2022, 20.15 uur 
 

Aanwezig: Ellen Wisman, Hermina Kikkert, Roland Nooteboom, Corien Duin, Els 
Huisman-van Heerwaarden, Margo Kers, Rien Boer, Bert de Boer, Willeke Nederlof, 
Eline Reydon, Lonneke Zegel, Marten Zegel, Marcel Wijnalda, Anna Sikkens, Jeroen 
Nauta, Sabien Bosman, Erick Jan Verheul, Pauline de Kroon, Jan de Leeuw 
 
Afwezig met kennisgeving: Jan Ravenstijn, Nieteke Roeper, Lydia Verweij, Pam 
Lindeboom, Hannie van Noort, Titia Klok. 
 
Opening. 
Na een frisse voorjaarswandeling rondom de Marel o.l.v. Andre Prins met veel 
aandacht voor de vogels opent Pauline om 20.25 de vergadering nadat iedereen 
voorzien is van thee of koffie met heerlijk gekoekte gemaakt door Erick Jan Verheul. 
Na iedereen welkom te hebben geheten is er een kort voorstelrondje waarbij Ellen 
Wisman aangeeft dat zij overweegt zowel de Natuurkoffer als de Mienie-excursies te 
gaan doen nu Ria en Gerrit Visch hebben aangegeven dat zij met de Mienie 
excursies stoppen. Ellen zoekt nog naar een geschikte partner bij deze activiteiten. 
Mogelijk doen we een oproep via de DS. Actie Ellen/Bestuur. Marcel Wijnalda geeft 
aan dat hij de nieuwe vlinderwerkgroep gaat coördineren. Sabien Bosman en Willeke 
Nederlof geven aan dat zij kandidaat bestuurslid zijn. Jeroen Nauta geeft aan dat hij 
samen met Marcel Wijnalda e.a. het dagje uit in Den Helder op 9 juli aan het 
voorbereiden is. 
 
 
1. Goedkeuring Notulen ALV 2021 ( www.ivn.nl/afdeling/texel ) 
Onder het kopje Samenstelling Bestuur wordt abusievelijk vermeld dat de 
bestuurstermijn 3 jaar is. Dat is onjuist, deze termijn is maximaal4 jaar. De notulen 
met deze aanpassing worden goedgekeurd. 

 
2. Bestuur en Commissies 

http://www.ivn.nl/afdeling/texel
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• IVN Texel beleidsplan 
Voor de periode 2020 - 2023 heeft het bestuur in 2019 een lange termijn 
beleidsplan opgesteld met een aantal doelen. Dat beleidsplan is op de ALV  
van 2020 vastgesteld ( www.ivn.nl/afdeling/texel ). Pauline geeft aan dat 
een belangrijk aspect van het beleidsplan de samenwerking met andere 
natuurorganisaties op Texel was. Inmiddels is die samenwerking met alle 
partijen goed van de grond gekomen via de Skarrelaars. Met de 
Vogelwerkgroep wordt ook samengewerkt op het gebied van lezingen en 
cursussen en via de nieuwe Vlinderwerkgroep, een gemeenschappelijke 
werkgroep. 

 

• Cursussen 
In 2019 en 2020 zijn een aantal cursussen voorbereid, opgestart, deels 
gegeven en weer gestopt. Wegens Covid-19 zijn deze cursussen 
stilgelegd, vaak meerdere malen, maar worden nu weer opgestart: de 
cursus voor Texelse buitengidsen is vervolgd in voorjaar 2022 en wordt 23 
april a.s. afgerond. De Watergidsencursus wordt z.s.m. opgestart en de 
vogelcursus i.s.m. de Vogelwerkgroep wordt voorbereid om te starten in de 
herfst en zal 4 seizoenen gaan duren. Een cursus Klimaat wordt 
voorbereid voor najaar 2022. Daarnaast is een cursus Determineren in het 
veld als subgroep van de Plantenwerkgroep recent gestart met 10 
deelnemers en met 8 excursies dit jaar.  
Ook het kolkenonderzoek o.l.v. Bert en Marcel komt nu van de grond. Ooit 
waren er ca. 2.500 kolken op Texel, nu veel minder. Vraag is hoeveel er nu 
zijn en wat er nu leeft in en rondom deze zoetwateroases. Voorlopig zullen 
een klein aantal kolken op de Hoge Berg diepgaand worden onderzocht. 
Het onderzoek wordt opgepakt met een openbare lezing van RAVON op 
29 april en op 30 april wordt er gevist in de kolken. De details worden later 
via de DS en andere media bekend gemaakt. Actie 
Kolkengroep/Bestuur.  
 

• Samenstelling bestuur.  
Het huidige bestuur bestaat uit 3 leden, Pauline de Kroon, Erick Jan 
Verheul en Jan de Leeuw. Pauline heeft aangegeven wegens drukke 
werkzaamheden te willen stoppen als bestuurslid. Erick Jan’s eerste 
termijn loopt af in 2023. Jan de Leeuw’s tweede termijn loopt ook af in 
2023 en dan is hij niet meer verkiesbaar. Uitbreiding van het bestuur met 1 
en liefst 2 leden is gewenst om de verschillende taken van het bestuur 
beter te kunnen uitvoeren en verdelen. Het  bestuur is daarom verheugd 
twee nieuwe bestuursleden te kunnen voorstellen, Sabien Bosman en 
Willeke Nederlof. Beiden geven kort aan wat hen beweegt zich in te zetten 
voor IVN. Sabien Bosman komt uit Egmond en is sinds 4 jaar opTexel. Zij 
is o.a. biologisch cateraar en heeft alle natuurcursussen die de laatste 4 
jaar zijn aangeboden zo’n beetje gedaan. Zij is ook actief als strandwacht. 
Willeke is sinds 2010 woonachtig op Texel, met een onderbreking van 1 
jaar en is van kinds af aan geïnteresseerd in de natuur. Zij vond de 
Natuurgidsencursus een eyeopener qua brede kennis van de natuur. Ze is 
werkzaam op personeel en organisatiegebied. De statuten noch het 
huishoudelijk reglement geven aan welke formele procedure gevolgd zou 
moeten worden om de benoeming van nieuwe bestuursleden te 

http://www.ivn.nl/afdeling/texel
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bekrachtigen. Dus doen we dat als vanouds: Op de vraag of iedereen 
instemt met de benoeming van deze twee kandidaat bestuursleden is het 
antwoord van allen ja. Sabien en Willeke worden gefeliciteerd met hun 
benoeming.  
Lutz Lohse had zich in eerste instantie ook beschikbaar gesteld als nieuw 
bestuurslid. Echter, vanwege zijn dubbele baan op Texel en in Amsterdam 
heeft hij er toch voorlopig van af moeten zien, maar hij wil wel bijdragen 
aan allerlei activiteiten. 
Dus bestaat het bestuur tot de ALV in 2023 uit vier personen: Erick Jan 
Verheul, Jan de Leeuw, Sabien Bosman en Willeke Nederlof. De 
taakverdeling binnen het bestuur wordt in onderling overleg vastgesteld.  

 
3. Financiën 

• Financieel verslag 2021 
U vindt het financieel verslag 2021 door hier te klikken.  
Erick Jan geeft een korte toelichting op het financieel verslag en geeft aan dat 
we een ruim saldo hebben, mede ten gevolge van verminderde activiteiten 
door Covid-19. 
-Goedkeuring kascommissie en samenstelling kascommissie. De 
kascommissie heeft ingestemd met het financieel verslag en Erick Jan wordt 
bedankt voor zijn financiële beleid. Jeroen Nauta heeft zich bereid verklaard 
deel uit te gaan maken van de kascommissie, als reserve lid in 2022 en als lid 
in 2023. 
 

• Voorstel begroting 2022. 
U vindt de begroting 2022 door hier te klikken.  
Erick Jan geeft een korte toelichting op de begroting. De voorgestelde 
begroting 2022 is sluitend.  

- In de periode 2015 t/m 2020 is de contributie ondanks stijgende kosten, met 
slechts 2 euro verhoogd voor gewone leden. Om financieel gezond te blijven 
en mede lettend op de minimale contributie die landelijk IVN adviseert (24 
euro in 2022) wordt, zoals eerder vastgelegd in de ALV van 2020, in 2022 
een bescheiden verhoging van de contributie voor gewone leden 
doorgevoerd. De contributie voor de gewone leden wordt dus 24 euro in 
2022. De contributie voor gezinsleden blijft gehandhaafd op 7,50 euro. Het 
saldo is, ondanks de afdracht aan landelijk IVN erg ruim o.a. wegens 
substantiële subsidies van diverse sponsoren op Texel voor de 
Natuurgidsenopleiding in 2017 en voor de recent opgerichte kolkengroep 
door de provincie Noord-Holland. Bert geeft aan dat vanwege het ruime saldo 
misschien bij nieuwe activiteiten niet altijd geprobeerd hoeft te worden om 
subsidie te verkrijgen omdat het maken van een voorstel voor subsidie vaak 
erg veel tijd kost. Nadeel daarbij is dat mogelijke subsidies worden 
misgelopen. Besloten wordt dit per activiteit te bekijken. Actie Bestuur. 
Roland geeft aan dat de kosten voor bijeenkomsten mogelijk zullen gaan 
stijgen omdat de Jozefschool of Thijsse school binnenkort niet meer 
beschikbaar zijn. Hij heeft contact gezocht met de bibliotheek als mogelijk 
alternatief. Daar wordt intern overlegd. Actie Roland. Daarnaast wordt 
gekeken of het pas gerenoveerde verenigingsgebouw De Schakel bij de grote 
kerk in Den Burg een mogelijkheid is. Actie Bestuur/Bert. Mogelijk is het nog 
te bouwen Cultuurhuis over enkele jaren geschikt voor onze doeleinden.  

https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/financieel_verslag_2019_alv.pdf
https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/begroting_2020_alv.pdf
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Marcel vraagt zich af of het een goede besteding zou zijn de Fotowerkgroep 
een camera ter beschikking te stellen. Roland antwoordt dat dat vooralsnog 
niet nodig is omdat er al een gemeenschappelijke camera is en dat verder 
ieder lid zijn/haar eigen materiaal heeft. 
Desgevraagd geeft Erick Jan aan dat er momenteel 273 leden zijn.  

  
4. Jaarverslag secretaris 2021. 

U vindt het jaarverslag van de secretaris door hier te klikken. 
Jan licht het jaarverslag kort toe en geeft nog eens aan dat de tot stand gekomen 
samenwerking tussen Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Nationaal Park 
Texelse Duinen, Ecomare, de Vogelwerkgroep en IVN een goede zaak is, ook 
voor toekomstige acitiviteiten en dat o.a. de Texelse jeugd hiervan profiteert via 
de Skarrelaars en de Winterlezingen van IVN, waarbij aangetekend dat de 
contributie van de Skarrelaars voor IVN leden de helft is. Ook het professionele 
verslag van de Loopkevergroep in de (Texelse)Biesbosch in 2021 is het noemen 
waard, zij het dat de uitkomsten dramatisch zijn vergeleken met de data uit de 
Biesbosch van 14 jaar geleden. Eline geeft daarbij aan dat de verzamelde data 
en vele Texelse loopkeverdata uit vorige jaren inmiddels onderdeel uitmaken van 
een lijvig wetenschappelijk boek van Wageningen Universiteit dat op het punt 
staat te worden gepubliceerd. 

 
5. Werkgroepen/Cursussen – ter kennisgeving -  

• Verslag Werkgroepenoverleg 2021.   
 U vindt het verslag door hier te klikken. 
Nagenoeg alle werkgroepverslagen over 2021 staan op de website. De 
ontbrekende worden binnenkort op de website geplaatst. 
Roland vraagt zich af of het misschien beter zou zijn het Werkgroepenoverleg 
(WGO) en de ALV korter na elkaar te houden. Dat kan inderdaad handig zijn 
maar o.a. Bert geeft aan dat het WGO aan het eind van het jaar terugkijkt op 
dat jaar en de agenda bespreekt voor het jaar erop. Dat overleg is normaal 
gesproken eind november omdat de decembermaand niet geschikt is voor dit 
soort bijeenkomsten. De ALV vindt normaal begin maart plaats en kan niet 
veel eerder omdat o.a. het financiële verslag incl. de goedkeuring daarvan en 
de begroting niet veel eerder gereed zijn. Desalniettemin zal het nieuwe 
bestuur kijken wat er mogelijk is. Actie Bestuur. 
 
Jaarverslagen werkgroepen 2021 

 U vindt de verslagen door hier te klikken. Vanwege de omvang van het 
jaarverslag van de loopkeverwerkgroep is dat onder een apart kopje te vinden op 
de website. 

 
 

6. Samenwerking IVN-Texel en Vogelwerkgroep Texel (VWG)  
Zoals hierboven al even aangegeven is de samenwerking met de VWG 
uitstekend. Sinds eind 2019 en in 2020 is er enkele malen bestuurlijk overleg 
geweest tussen IVN en VWG over mogelijke samenwerking. Het samenwerken 
bij het geven van een gezamenlijke vogelcursus is hiervan een concreet 
voorbeeld. Een gemeenschappelijke Vlinderwerkgroep o.l.v. Marcel Wijnalda is 
opgericht en na twee lezingen van Adriaan Dijksen over vlinders in het voorjaar 
van 2022 worden de eerste twee vlinder excursies gepland. Verder is 

https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/jaarverslag_ivn_texel_2019.pdf
https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/verslag_werkgroepen_overleg_2019.pdf
https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/ivn_jaarverslagen_werkgroepen_2019.pdf
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afgesproken dat presentaties van IVN of VWG gratis toegankelijk zijn voor leden 
van beide organisaties.  

 
 
7. Websites Texelse Dennen en Landschapselementen Hoge Berg  

Nu de Corona perikelen voorbij lijken te zijn wordt in samenwerking met SBB  
gewerkt aan 1 of 2 zogenaamde boomwandelingen in de Texelse dennen als 
toevoeging aan de website www.texelsedennen.nl . Actie Bestuur. 
In vervolg op het document over landschapselementen op de Hoge Berg, zie 
website, wordt er nu gewerkt aan een document over landschapselementen 
rondom Den Hoorn. De inleiding daarvan is al op onze website te vinden (LINK). 
 

 
8. Rondvraag en Sluiting 

 
-Els Huisman heeft de organisatie van de senioren fietsclub overgenomen van 
wijlen Dirk Haker. Als er mensen zijn die ideeën hebben om iets interessants te 
bezoeken en/of ergens iets over te vertellen houdt zij zich aanbevolen. Bestuur 
denkt daar over na. Actie Bestuur. 
-Roland geeft aan dat ruimte huren zoals de Marel erg duur is ondanks dat 
Natuurmonumenten (NM) toch een partner is van IVN. Jan geeft aan dat de Marel 
wordt verpacht aan een particuliere partij hetgeen impliceert dat er inderdaad veel 
betaald moet worden ondanks enige reductie. Dus de Marel is zeker geen 
oplossing voor de toekomst, de keuze om deze ALV in de Marel te houden is 
incidenteel. Alternatieve locaties zijn hierboven al genoemd. 
-Bert en Jan vertellen nog iets over het project Tuinen van Texel. IVN landelijk 
stimuleert sinds enige tijd inheemse planten, struiken of bomen aan te planten in 
(delen) van tuinen van particulieren of andere landeigenaren, denk b.v. aan 
recreatieparken, gemeenteplantsoenen. Op de Utrechtse heuvelrug en in 
Kennemerland lopen al projecten. Ook op Texel zijn we (Lydia Verwey, Bert de 
Boer, Pam Lindeboom, Nieteke Roeper, Jan de Leeuw, Henri Soyer, Adriaan 
Dijksen en Erik v.d. Spek) met zo’n project begonnen door in eerste instantie een 
selectie te maken van, op enkele uitzonderingen na, inheemse planten, struiken 
en bomen uitgaande van het boekje De Wilde Planten van Texel. Deze selectie is 
nu klaar en zal met bijbehorende tekst verwerkt worden in een boekwerk door 
IVN landelijk waarmee mensen gestimuleerd worden hun tuinen te verrijken met 
inheemse Texelse planten. Verschillende plantencentra en plantentelers zijn al 
benaderd om pakketten van inheemse plantenzaden samen te stellen. Daar is 
positief op gereageerd. Binnen enkele maanden zal een en ander bekend 
gemaakt worden via de media.  
 
- Tenslotte wordt door Jan de Leeuw afscheid genomen van Pauline als voorzitter 
van het bestuur met een korte toespraak die o.a. ingaat op de opgewektheid en 
inzet van Pauline gedurende de laatste 3 jaar, waarvan twee “Corona jaren, die 
het niet bepaald makkelijk hebben gemaakt om voorzitter te zijn. Als blijk van 
waardering ontvangt Pauline namens het bestuur een fraaie veldgids met een 
bedankkaart, zie foto). Pauline dankt daarvoor en geeft aan dat zij graag 
voorzitter had willen blijven, zeker nu alles weer op de rails wordt gezet, maar dat 
haar drukke bezigheden dat verhinderen. Wel zal ze waar mogelijk hand- en 
spandiensten verrichten voor het IVN.  

http://www.texelsedennen.nl/
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Om 22.00 uur sluit Pauline de vergadering. 
   

 


