Verslag Werkgroepen Overleg
Dinsdag 27 november 2018
19.30 uur, Ecomare, Sterrenzaal, De Koog
Aanwezig:

Namens.

Eline Reydon
Lydia Verweij
Els van Ierland
Bert de Boer
Roland Nooteboom
Peter Ampt
Titia Klok
Jan de Leeuw(verslag)
Gerrit Visch
Mies de Wilde

Loopkever/Insectenwerkgroep
Mossenwerkgroep
Mossenwerkgroep
Bestuur
Foto-workshop, Nacht van de nacht
Foto-workshop, Nacht van de nacht
Bestuur/Jeugd
Bestuur, Prunuswerkgroep
Mienie-excursies
Plantenwerkgroep

Met kennisgeving afwezig:
Pam Lindeboom
Elze Marijke den Os
Hans Reints
Ria Visch
Ilse Mets

Duinparkexcursiewerkgroep,
Natuurkoffer
Natuurkoffer
Mienie-excursies
Struners/Jeugd, Nacht van de nacht

1. Opening
Bert opent vergadering om 19.30.
2. Verslag vorige vergadering (zie attachment).
-I.t.t. de notulen: Peter Ampt blijft bij de FotoWG.
-Mienie-excursie WG was door misverstand niet aanwezig, vandaar ook niets over
deze WG in notulen.

3. Mededelingen bestuur.
- Bestuurssamenstelling. Titia en Bert zullen in Maart 2019 aftreden. Er wordt naarstig
naar nieuwe bestuursleden gezocht. Twee mensen lopen nu mee met bestuur,
Pauline de Kroon (stelt zich verkiesbaar) en Peter van Sijp (loopt als NGO cursist
stage bij bestuur; nog niet gepolst of hij ook daadwerkelijk kandidaat voor bestuur
wil zijn). Nog twee andere NGO cursisten zijn gepolst. Ter verlichting zouden we
gebruik kunnen gaan maken van het z.g. service model van landelijk IVN. Dat zou
lucht geven qua ledenadministratie en contributie-inning. Het bekijkt of dit een optie
is per 1-1-2020.
- Commissies. Er zijn 3 commissies: Activiteiten, Opleidingen, Reizen.
- Reizen. Het 1-daagse uitstapje in 2018 was goed georganiseerd maar had te lijden
onder het slechte weer. Aangenomen wordt dat er in 2018 ook weer een uitstapje zal
zijn.
- Opleidingen. NGO cursus loopt tot 2 februari 2019 (diploma-uitreiking). Gaat goed,
Roland geeft zijn grote waardering aan. Waarschijnlijk ca. 15 diploma’s en
certificaten. Gedacht wordt aan nieuwe cursussen van beperkter omvang in de
komende jaren.
- Activiteiten. In 2017 op een laag pitje, o.a. door gebrek aan respons. Lydia wil het
wel blijven doen maar niet in haar eentje. Ook hier kijken naar vrijwilligers. Jan
Peter Bruin heeft de DS overgenomen. Mogelijk gaat Jan Peter dat, en ook de
website, doen in 2019. Lydia spreekt met hem. Het gaat ook om nieuwe ideeën.
Mogelijk komen er nieuwe ideeën vanuit NGO na de cursusavond op 10 december
a.s. met Masja Gielstra van het landelijk IVN. Peter Ampt komt graag luisteren op
deze cursusavond en wil ook meedenken. Mogelijk een goede start om de
Activiteitencommissie nieuw leven in te blazen.
- Werkgroepen. Het in Veilige Handen traject is afgerond. Nu zijn de Verklaring
omtrent het Gedrag (VOG’s) aan de beurt, beginnend met Titia en Ilse als
jeugdbegeleidsters.
4. Werkgroepen
- Activiteiten en Toekomstplannen.
- Duinparkexcursie. In 2018 zijn er 29 excursies met 243 deelnemers (8,4 deeln./per
exc.) geweest, verzorgd door 6 gidsen, iets meer deelnemers dan in 2017. Enkele
geplande excursies vervielen vanwege het weer of gebrek aan belangstelling. De
natuurwaarde van de excursie neemt af vanwege verarming en wildgroei op paden.
Ook zijn de stoppunten voor kinderen verslechterd. Mies correspondeert hierover
met Pam. Zoals ieder jaar is er behoefte aan meer gidsen.
- Natuurkoffer. Loopt goed in goede verstandhouding met de activiteitenbegeleidster
van het verpleeghuis. Van een voorgenomen workshop is het niet gekomen, te
weinig belangstelling. Maar de vrijwilligers, familieleden en verzorgers zijn altijd
aanwezig en doen inspiratie op.
- PlantenWG. Mies gaat stoppen als coördinator en wil Karin Beneken benaderen als
opvolgster. Er zijn veel excursies geweest, o.a. is Fischerweid 4 maal
geïnventariseerd op planten, bijen, vlinders en bomen. Deze inventarisaties zijn

doorgegeven aan Landschap NH.
-Mienie-excursies. Zeer regelmatig en tamelijk veel excursies. “Loopt” goed met zo’n
10 a 12 deelnemerss eigenlijk te goed, omdat het aantal deelnemers te groot dreigt
te worden. Voorstel is daarom de excursies niet altijd in DS aankondigen.
-FotoWG. Gaat goed en gaat door in 2019 door. Vaste groep, enthousiaste leden.
Hechte groep met maximum van ca. 9 mensen. Vogelfotografie wordt op de agenda
gezet (al aangekondigd in DS). Initiatief qua billboard met IVN foto’s tijdens IVN
evenementen wordt gerealiseerd.
-Loopkever/InsectenWG. Loopkeveronderzoek in eendenkooi Westergeest is
succesvol verlopen met alle vrijheid en medewerking van beheerder. Ongewoon
jaar i.v.m. late koude periode in de lente en zeer droge zomer. Heeft waarschijnlijk
geleid tot kleine populaties. Bijvangst van o.a. hooiwagentjes (met 2 nieuwe soorten
voor Texel). Er is een goede samenwerking met Naturalis. Zeer actieve groep van
10 mensen, meer kan eigenlijk niet i.v.m. bewerkelijkheid van inventariseren,
determineren en onderzoek. I.v.m. jaarthema is er ook een zanddijkexcursie
geweest ondanks de hitte en de droogte.
Plannen voor 2019. Loopkeverinventarisatie bij Ceres, herhaling van 1985. Gebied is
deels afgesloten i.v.m. voorkomen watercrassula. Maar gaat toch door m.m.w. van
Erik v.d. Spek. Er zijn veel reacties geweest op artikel in IVN blad. O.a. verzoek van
studenten die een week op Texel planden om naar eetbare insecten te kijken. Op dit
verzoek is niet ingegaan i.v.m. drukte. Ook een onderzoek aangevraagd door een
IVN coördinator is afgezegd omdat een excursie in November werd aangevraagd;
kan natuurlijk niet in dat jaargetijde.
-MossenWG. Lydia en Els leiden de groep. Zelfwerkzaamheid staat voorop. Overdag
het veld in en daarna determineren bij Ecomare met vaste groep van 8 a 10
deelnemers. Loopt prima. Mogelijk meer interesse als activiteit ’s avonds plaats zou
vinden. Huidige team doet dat niet. Mogelijk komt er iemand die dat wel ’s avonds
(zomer) wil doen.
-Nacht van de Nacht WG. Roland en Ilse hebben afgelopen jaar deze activiteit geleid.
Vele excursies, o.a. op Wad, Hoge Berg, Kerktoren en een nachtvlinderexcursie
(ondanks slecht weer)met i.h.a. veel deelnemers, m.n. toeristen.
Organisatieperikelen intern en extern zorgen ervoor dat nog bekeken gaat worden
hoe deze succesvolle activiteit in 2019 wordt georganiseerd. In ieder geval is een
tweede persoon nodig.
-Struners. Halverwege 2018 is gestopt wegens gebrek aan belangstelling. Wel een
goede Slootjesdag geregeld met ca. 40 deelnemers in Krimbos. M.n. de ouders erbij
vragen. Verder verhalen in eendenkooi als locatie met veel belangstelling. Geringe
belangstelling voor Prunusverwijdering, waarschijnlijk omdat het op de dag van St.
Maarten gepland was. In 2019 is ter plekke een maandelijks programma voor de
jeugd gemaakt, zie bijlage. De organisatie en PR van dit plan zullen i.o.m. bestuur
plaatsvinden.
-PrunusWG. Deze WG is in 2017 alleen in November actief geweest, ’s ochtends met
volwassenen en ’s middags met kinderen met ouders en begeleiders. Voorgenomen
actie in voorjaar 2018 verviel omdat de coördinator geen rekening had gehouden
met start broedseizoen op 15 maart. In 2019 worden twee acties gepland in vroege
voorjaar en in najaar, voor resp. na het broedseizoen.
- Contact personen bij het bestuur. Wordt in 2019 met nieuwe bestuur vastgesteld.

- Jaarverslagen van WGen, zover nog niet gebeurd, graag voor 15 december 2018 bij
Jan inleveren.

5. Jaar thema 2019. Gerrit/Ria: Kinderen (met (groot)ouders}. Peter Ampt had
aangegeven na te denken hoe met een groepje mensen activiteiten het jaarthema
vorm kan worden ge- geven, maar had/heeft geen specifiek voorstel voor een
jaarthema. Het thema Kinderen valt goed en ter plekke wordt een soort rooster
gemaakt voor maandelijkse activiteiten voor kinderen waarbij nagenoeg alle WG
betrokken zijn. Zie bijlage. Zoals boven al vermeld wordt de PR en organisatie i.o.m.
bestuur gemaakt.
6. Wat verder ter tafel komt.
-Er is standaars 100 Euro/jaar per WG beschikbaar. Speciale plannen die meer
kosten met zich meebrengen graag bij bestuur melden.
-Veiligheid tijdens excursies verdient meer aandacht. Vereist meer aandacht. Bestuur
neemt initiatief.
- Er zijn boekaankopen voor NGO cursisten gepland, boeken bij KNNV tot max. 42 Euro.
WGen kunnen aanhaken zodat alles in 1 keer besteld kan worden. Graag voor 5
december (willekeurige datum…) wensen bij Bert opgeven
7. Rondvraag.
-Bert. Onkostendeclaraties. Boekjaar 2018 wordt 5 december afgesloten. Dus evt.
onkosten voor deze datum inleveren bij Titia.
- Bert. Op de ALV in maart staat de Statutenwijziging op de agenda. Graag doorlezen
voor ALV (wordt rondgestuurd bij agenda).
-Peter: Beamer functioneert niet goed. Reparatie of evt. nieuwkoop. Peter verzorgt
dit. Afstemming met computer nagaan.
-Lydia. Facebookpagina wordt wat minder gebruikt. Klopt, maar is nog wel
functioneel.
-Lydia. Duinwandeling Zuidpunt Texel nalopen. Bert is daarover in contact met IVN
centraal.
8. Sluiting. Bert sluit de bijeenkomst tegen 22.00 uur met dank aan Ecomare voor
huisvesting.
Bijlage.

IVN Texel 2019
Maand
Januari
Februari
Maart
April

Thema: activiteiten voor de basisschooljeugd
Activiteit

lezing maaginhoud M. Leopold
mossen/prunus verwijderen
tuunwallen bouwen
insectenhotel bouwen

werkgroep en aanspreekpunt
Bestuur, Jan de Leeuw
Mossen, Lydia / prunus Jan de Leeuw
Struners, Ilse
Ieniemienie , Gerrit Visch (hout-Bert)

Mei
plantenwerkgroep
Juni
Slootjesdag
Juli
Insecten, vlinders
Augustus 30/31
Nachtvlinder nacht
September prunus verwijderen
Oktober
Paddenstoelen/Nacht vd Nacht
November
geen of misschien natuurwerkdag
December
geen

Struners, Ilse
Insectenwerkgroep
Eline
Prunusgroep, Jan de Leeuw
Els van Ierland
Struners, SBB, Ilse

