Verslag Algemene Leden Vergadering IVN-Texel 2018

Datum en tijd:
Plaats:

14 maart 2018, 19.30 uur; inloop vanaf 19.15 uur
Jozefschool, Beatrixlaan 46, 1791 GD, Den Burg

Aanwezig: Wim v.d. Gracht, José v.d. Gracht Bakker, Mies de Wilde, Ellen Wisman, Marjon
Janssen, Gerrit Visch, Hans Witte, Jet Drijver, Els van Ierland, Eline Reydon, Hannie van
Noort, Vera Wellens, Coosje Ampt, Annemiek van Beek, Jan Boon, Els Huisman, Thery
Groothuis Zijlstra, Jan Peter Bruin, Peter Ampt, Lydia Verwey, Titia Klok, Bert de Boer, Jan
de Leeuw.
Afwezig met kennisgeving: Pam Lindeboom, Jan Duin, Joke van der Sluis, Jeroen Nauta,
Anna Sikkers, Ed v.d. Ham, Caroline Wegkamp, Ilse Mets.
Agenda:
1. Opening .
Bert opent de bijeenkomst met het gender-neutrale “Beste Aanwezigen”.
2. Notulen ALV 21-3-2017(www.ivn.nl/afdeling/texel/organisatie ).
Notulen worden goedgekeurd.
3. Bestuur en Commissies
● (Her)verkiezing bestuursleden (www.ivn.nl/afdeling/texel/organisatie ).
Lydia Verweij en Bert de Boer zijn aan het eind van hun tweede termijn en
zijn volgens de statuten niet meer verkiesbaar. Voorgesteld wordt om een
uitzondering te maken voor Bert als voorzitter lettend op o.a. de
continuïteit van de NGO cursus en Bert voor een derde termijn van max. 3
jaar te her-verkiezen. Voorstellen voor kandidaten ter vervanging van
Lydia kunnen worden ingediend bij een van de bestuursleden.
Er zijn geen voorstellen voor nieuwe bestuursleden ingediend. Bert wil ondanks
verlopen tweede termijn bij uitzondering nog een tijdje aanblijven, niet de volle termijn.
Dit is ook belangrijk i.v.m. continuïteit bij NGO cursus.
Iedereen stemt voor, dus Bert blijft voorlopig bestuurslid en voorzitter. Maat het moge
duidelijk zijn, wij zijn heel erg op zoek naar nieuwe bestuursleden.

● Goedkeuring en vaststelling documenten in veilige handen:
-Omgangsregels
-Gedragscode omgang minderjarigen
-Protocol
www.ivn.nl/afdeling/texel/organisatie
Bert legt uit waar het om gaat, zorgen dat er geen problemen komen, dan wel melden als
er problemen (dreigen te) ontstaan. Dit geldt met name voor omgang met kinderen. De
gedragscode moet in ieder geval ondertekend worden door de jeugdleiders. Protocol
wordt alleen gebruikt als er iets niet goed gaat.
Dit gebeuren speelt ook voor heel veel andere verenigingen. Voor het aanvragen van de
verklaringen omtrent gedrag (VOG) is soms subsidie beschikbaar. Bestuur kijkt daar
naar. Gehele procedure wordt unaniem goedgekeurd.
● Wijziging statuten.
Omdat de huidige statuten van IVN afdelingen, en zeker van onze afdeling zeer
verouderd zijn komen er nieuwe statuten van IVN voor afdelingen. IVN centraal heeft
voortouw genomen en wij liften mee met het landelijk gebeuren. Een belangrijke
voorgestelde wijziging betreft de zittingsduur van bestuursleden: nu 2 x 3 jaar, wordt
waarschijnlijk 2 x 4 jaar. Mies geeft aan dat 2 x 4 jaar wel lang is. Maar bestuurslid mag
natuurlijk korter dan 4 jaar dienen. Zodra het finale concept klaar is wordt dit
rondgestuurd aan de leden ter goedkeuring.
● Jaarplan (www.ivn.nl/afdeling/texel/organisatie )
Bestuur. Nogmaals, nieuwe bestuursleden zijn hard nodig. Dit jaar kunnen we b.v. niet
de regionale vergaderingen bijwonen.
Jaarthema. Dijken, ruim te interpreteren, denk daarbij o.a. aan oude wierdijken,
stuifdijken . Peter geeft aan dat hij een excursie wil doen met stenen aan de (buitenkant)
van de dijken, b.v. bij Zandkes . Ook het uitkijken vanaf een dijk over het landschap is
een aspect.
Werkgroepen (WG). Vandaag heeft bestuur een email van Ilse Mets ontvangen i.v.m.
krapteproblemen bij de jeugd. Er zijn 10 struners en 5 of eigenlijk maar 1 werkelijke
begeleider(s). Gezien deze krapte zal worden meegelift met andere activiteiten zoals
slootjesdag, Natuurwerkdag, etc. Dit jaar is er nog wel een maandelijkse activiteit. Peter
geeft aan dat het toch zo was dat de vaste begeleider(s) een beroep kunnen doen op de
ouders om voor te bereiden, excursie te geven. Gedacht kan worden aan een
jeugdbegeleidingscursus. Die is in Utrecht, zou eigenlijk op Texel moeten. Wel is er
afgelopen jaar een 1-daagse cursus op Texel geweest. Misschien moeten we overwegen
een meerdaagse wintercursus voor jeugdbegeleiders te geven op Texel. Bestuur gaat
hier mee aan de slag als er voldoende mensen voor zo’n cursus te vinden zijn.
MossenWG draait prima. “FotoWG” op nieuwe basis voldoet prima met 8 a 10 mensen.
InsectenWG is al weer volop bezig. Artikel in Mens en Natuur in 2017 was hoogtepunt.
Activiteiten. Lydia blijft dit nog even doen, ook DS. Maar er zal actief naar vervanging
worden gezocht. Reisje in 2017 naar Gaasterland was ondanks harde wind en een enkele
bui zeer geslaagd. Jan de Leeuw doet voorstel om in 2018 mogelijk naar de stelling van

A’dam te gaan. Een fietstocht van 25 km, beschreven in het magazine van Landschap NH,
langs deze stelling vanuit Castricum met vele natuurstops.
Slootjesdag wordt weer georganiseerd in 2018 met Ilse en Ingeborg.
● Cursussen.
De NGO cursus is gestart in September 2017 met 24 cursisten. Leuke groep en alles
verloopt goed met 6 docenten. Doel is een landelijk erkend diploma als Natuurgids in
Februari 2019. Jan Boon, namens cursisten, geeft aan dat het prima verloopt. Ideeën
voor nieuwe cursussen zijn welkom.
Algemene Verordening Gegevensbescherming, AGV (niet geagendeerd). Deze
verordening treedt in werking per 25 Mei a.s. Vastgelegd moet worden hoe wij
met de gegevens van de leden omgaan, wie mag wat inzien en wanneer, etc. Het
bestuur zal een en ander in een document vastleggen uitgaande van concepten
opgesteld door landelijk IVN. Handhaving treedt in werking als er klachten zijn.
4. Financieën
● Financieel jaarverslag 2017 (www.ivn.nl/afdeling/texel/organisatie )
● Verslag kascommissie en goedkeuring.
(www.ivn.nl/afdeling/texel/organisatie
Financieel jaar verslag wordt goedgekeurd met dank aan Jan Ravenstijn. Het hoge saldo
heeft te maken met nog te maken kosten voor NGO cursus in 2018.
Kascontrolecommissie: voor 2019 Jan Duin en Peter Ampt; Wim v.d. Gracht is invaller
voor Jan Duin, maar niet voor Peter Ampt (daar is hij al een keer voor ingevallen en dat
mag maar een keer).
● Begroting 2018 in meerjarig perspectief .
(www.ivn.nl/afdeling/texel/organisatie ).
Het hoge saldo is hier weg vanwege uit te geven kosten voor cursus, zie boven. Een extra
bijdrage aan de cursus wordt overwogen. Overigens mag iedere WG max. 100 euro
uitgeven. Als er iets is wat duurder uitkomt, praat met bestuur.
● Contributie 2018.
Volgens eerdere afspraken wordt de contributie voor 2019 € 20 voor een huisgenoot
€ 7,50.
5. Jaarverslag secretaris 2017 www.ivn.nl/afdeling/texel/organisatie)
Bert heeft al een aantal WG besproken. In juni 2017 is, na 2 jaar intensief overleg met
HHNK besloten niet de inlaagdijk voor het NIOZ (zoals oorspronkelijk de bedoeling was)
te versterken, maar de zg. voorlanddijk aan de zeekant van het NIOZ. Dit houdt in dat het
NIOZ bosje integraal behouden blijft, ook omdat de ontsluitingsweg naar de NIOZ haven
niet verlegd wordt naar de inlaagdijk. De PrunusWG is in 2017 met 10 leden van start
gegaan. Dankzij hulp van ca. 40 IVNers uit Zd-Kennemerland, 20 NGO cursisten en de
Struners is er in 1 jaar veel gebeurd. Een groot stuk heide vanaf het Paggapaadje naar
het noorden is vrijgemaakt van de Amerikaanse vogelkers.

6. Werkgroepen/Cursussen
● Evaluatie Werkgroepenoverleg 28-11-2017
(www.ivn.nl/afdeling/texel/organisatie )
WG overleg bevalt goed, heeft zin en leidt tot nieuwe ideeën, dus dat blijven we doen.
● Jaarverslagen werkgroepen (www.ivn.nl/afdeling/texel/werkgroepen )
Alle WG hebben een jaarverslag ingeleverd. Op de website te bekijken.
7. Rondvraag.
Titia: Morgen, 16 maart op NPO-2 sneeuwklokjes op Texel. Bert: We bestaan 30 jaar.
Doen we daar iets aan? Ideeën zijn welkom. Misschien iets te doen met verslagen van
oude cursisten?
8. Sluiting.
Lydia wordt toegesproken door Bert. Dank voor meer dan 6 jaar grote inzet en trouwe
dienst!!
Na een korte pauze geeft Judith van Bleijswijk (moleculair ecologe bij het NIOZ) een
lezing over het onderzoek naar vistrek door het Marsdiep waarbij naast de klassieke
taxonomie van vissen gekeken wordt naar het omgevingsDNA (eDNA) van vissen ter
plekke van de fuik. Beide methoden zijn complementair, de eDNA methode heeft als
bonus dat ook bodemvissen worden gedetecteerd. Vervolgens geeft Judith een fotorijk
overzicht van de zg. NICO expeditie van het NIOZ tussen de Canarische eilanden en het
Caraïbisch gebied, “de Atlantische oceaanwoestijn”. Gekeken is naar de invloed van
Sahara stof, het vastleggen van CO2 in het sediment en naar de vogels, zeezoogdieren en
vissen (o.a. Mask Jan van Gent met vliegende vis in bek). De grote aantallen monsters
worden bij ommekomst van de Pelagia op het NIOZ en elders onderzocht voor zo ver dat
aan boord nog niet gedaan is. Een fraai verhaal met veel dank aan Judith!
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