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 Algemeen. 

Vanwege de coronamaatregelen kon deze jaarvergadering niet in het begin van het jaar 2022 worden 

gehouden. Uit praktische overwegingen wilden de vergadering na de zomervakantie houden. Helaas 

is het nog later geworden. Net als vorig jaar is het lastig om het jaar 2021 te evalueren en de plannen 

voor 2022 te bespreken. De laatste zijn ook allemaal gerealiseerd en kunnen we bespreken op 

volgende jaarvergadering in 2023, die we in februari of maart willen houden, net als vroeger. 

Onderling contact. 
Om iedereen toch in contact te laten blijven met allerlei zaken die ons interesseren zijn er weer 

Kwartaalberichten uitgekomen en enkele mails met overige informatie verstuurd. Ook dit jaar is er 

door de leden vrijwel geen gebruik gemaakt van waarneming.nl om waarnemingen te delen.  Wel 

heeft een beperkt aantal leden aan het einde van het jaar op individuele basis een telling van late of 

misschien wel vroege bloeiers uitgevoerd.   

Het bestuurswerk. 

In 2021 was het niet mogelijk een nieuwjaarsreceptie te houden. Ook overige bestuurscontacten 

verliepen voornamelijk telefonisch en via de e-mail. Landelijk hebben we de vergaderingen van de 

Beleidsraad KNNV (7 en 18 nov. 2020 en 18 feb 2021) en de jaarvergadering (Vertegenwoordigende 

Vergadering 17 april 2021) bijgewoond.  Op 14 april 2021 heeft het bestuur een Zoombijeenkomst 

georganiseerd voor de leden. Helaas was de opkomst uiterst mager. 

Landelijke contacten. 
Er waren een aantal mailcontacten met de landelijke KNNV en omliggende afdelingen. Er zijn geen 

landelijke vergaderingen bezocht. 

Plaatselijke contacten. 
Er waren de gebruikelijke contacten met het KMZ/ZNMO. Deze contacten waren vooral informatief. 

Uitvoering beleid  

naar aanleiding van de beleidsvoornemens voor 2020. 

Het was een wens om een Inktzwam op papier uit te geven. Het is financieel onhaalbaar. De 

contributie zou met 15 à 20 euro per jaar omhoog moeten. 

Vanwege corona kon het winterprogramma niet worden uitgevoerd. Daardoor is hierover weinig te 

melden. Gelukkig konden de zomerexcursies wel doorgaan. 

De voorbereidingen voor het uitgestelde uitstapje ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan in 2021 

zijn begonnen. 
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De werkgroepen 

De plantenwerkgroep. 

Na het voorjaar zijn er weer excursies geweest naar een aantal gebieden waar we jaarlijks naar toe 

gaan. Het aantal deelnemers was niet groot. De gebruikelijke winteractiviteiten konden niet 

doorgaan helaas. 

De vlinderwerkgroep 

Onder leiding  van de werkgroepcoördinator Nico Dekker zijn in het seizoen de vlinderroutes weer 

gelopen en de gegevens hiervan doorgegeven aan de vlinderstichting. 

De Kooiakkerswerkgroep. 

Zodra het weer mocht zijn de vaste activiteiten van de werkgroep weer opgepakt, en het hele 

seizoen doorgegaan. 

 

Financieel verslag. 

Staat van baten en lasten 2021  KNNV-afd. Zaansteek  

Contributie leden                                                                                              1713,00 

Staats bos beheer werkvergoeding                                                                 643,50 

Kosten betalingsverkeer                                          116,81 

Afdracht HB                                                              1360,75 

Kosten Kooiakkers                                                    400,13 

Kosten zaalhuur                                                                  0 

Representatiekosten (ZOOM)                                   16,93 

Diverse uitgaven                                                       50,00 

                                                  Batig Saldo                441,88 

        _________       _________ 

Saldo per 31-12- 2021                                         € 2356,50                         € 2356,50 

 

ING betaalrekening             €  6642,99            01-01-2022 

ASN spaarrekening              €  2339.79            01-01-2022 

           _________           __________ 

Totaal liquide middelen       € 8982,78            01-01-2022 
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Begroting 2022   

Contributie                                                                                                  1600,00 

Werkvergoeding Staat bos beheer                                                         1200,00 

Kosten betalingsverkeer                                      130,00 

Afdracht hoofdbestuur                                      1350,00 

Kosten Kooiakkers                                                400,00 

Kosten 100 jaar jubileum                                  1830,00 

Diverse uitgaven                                                  200,00   

Zaal huur  2021+2022                                         455,00 

                                  Extra opnames                                                           1565,00                                    

                                                    _________  ________ 

                                                                            €  4365,00                        €4365,00 

 

 

 

Notulen jaarvergadering 2021 over de jaarverslagen van 2020. 
 
Deze vergadering is noodgedwongen via ZOOM gehouden op donderdag 10 december 2021 
 
1. Opening en welkom 
Voorzitter Ton Smit opent de vergadering en heet allen die zich via Zoom hebben aangemeld van 
harte welkom. Helaas moest de jaarvergadering vanwege het Coronavirus wederom via Zoom 
worden gehouden. De opkomst valt wel wat tegen. Naast het voltallige bestuur hebben Lia Anröchte, 
Albert en Wilma Roessingh zich gemeld. Wilma meldde dat Albert met het Coronavirus is besmet, 
zelf wacht Wilma nog op de uitslag van de PCR test. Beiden worden beterschap gewenst.  
  
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen stukken binnen gekomen. Wel heeft Johanneke als enige zich afgemeld voor de 
vergadering. Op de jaarverslagen die aan de leden zijn verzonden, zijn geen reacties ontvangen. Wel 
wil Lex ons attenderen op de enorme vervuiling van stikstof door het bedrijf Cargill. Doch dankzij het 
vele maaiwerk dat vrijwilligers hebben uitgevoerd is de groei van planten die dankzij de stikstof is 
gaan woekeren, in de kiem gesmoord. Veel lof gaat dus uit naar al die hardwerkende maaiers. Zeer 
vermeldwaardig is de waardering voor de vrijwilligers van de Kooiakkers. Zij mochten voor al hun 
werk de Gouden Hark  in ontvangst nemen. Op de KNNV facebook pagina staat hier al een berichtje 
over; binnenkort zal dit ook op de website verschijnen. Ton geeft aan een stukje over Johanneke te 
willen schrijven wat ook op de website kan worden gepubliceerd. 
 
3. Notulen ledenvergaderingen van 10 december 2020. (Zie ook website) 
Er zijn geen opmerkingen m.b.t. de notulen binnengekomen. Gezien de impact van het virus op het 
verslagjaar 2019 maar ook op 2020 heeft gegeven is deze jaarvergadering noodgedwongen weer aan 
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de late kan. Dit maakt bespreking van onderdelen zoals begroting en beleid, die voor 2021 waren 
voorzien, wat lastig. Vandaar dat Ton vanwege die verlating de voortgang van onderwerpen die in de 
notulen van 2020 staan bespreekt. Zo heeft de omgevingswet, die vol in de belangstelling staat bij de 
Milieufederatie, nog niet de gewenste aandacht binnen onze afdeling. In het licht van ons 100 jarige 
bestaan wil Ton het uitstapje naar de Markerwadden inplannen in het voorjaar van 2022. Gezocht zal 
worden naar een interessante datum. Ook zal vooraf de serieuze belangstelling voor dit uitstapje 
worden gepeild. Naast de door Ton gegeven informatie zijn er geen op- of aanmerkingen gemaakt 
over de notulen. Deze notulen zijn derhalve akkoord bevonden.  
 
4. Jaarverslagen  
a. Bestuursverslag over 2020 
Het bestuur geeft informatie over de voortgang van onderwerpen in het jaarverslag.  Ton heeft 
contact gehad met Martin Camphuisen van de afdeling Amsterdam over de mogelijkheid meer 
biologische activiteiten in de Wijkermeerpolder te realiseren. Helaas heeft verdere ontwikkeling 
(nog) geen voortgang gehad. Ton zou in die polder graag een stuk grond willen kopen om bijv. 
biologische tuinen en - landbouw mogelijk te maken.   
  
b. Werkgroepsverslagen 2020 Kooiakkers, Vlinderwerkgroep en Plantenwerkgroep 
Het verslag van de Vlinderwerkgroep is wat kort uitgevallen. Wel zijn overzichten van getelde 
vlinders opgeleverd. Deze zullen in het kwartaalbericht worden opgenomen. 
 
c. Financieel verslag over 2020 
Lex licht de financiële cijfers toe. De kosten van de notaris voor het legaliseren van onze vereniging 
liepen hoger op dan begroot. De kosten zijn uitgekomen op ruim 700 euro. Tevens ontbreekt de 
bankpositie van ruim 8000 euro in het financieel overzicht. 
 
d. Verslag kascontrolecommissie over 2020 
De kascommissie heeft de financiële cijfers ten huize van Lex gecontroleerd (inclusief de bankpositie 
van ruim 8000 euro) en akkoord bevonden. 
 
e. Vaststellen begroting en contributie. 
Op de begroting (voor 2021) is geen reactie gekomen. Het bestuur heeft voorgesteld de 
jaarcontributie te verhogen tot 32,50 euro per jaar. De vergadering heeft het voorstel geaccepteerd. 
Deze verhoging is mede noodzakelijk geworden vanwege de verhoging van de maandelijkse afdracht 
aan de landelijke KNNV.   
Gezien het ontbreken van reacties op de verantwoordingsstukken over 2020 van het bestuur kan 
worden gesteld dat het bestuur is gedechargeerd van haar taken en verantwoording over 2020. 
 
5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
Lia Anröchte (1e maal) en Monique Zonneveld (2e maal maar moet nog worden bevestigd) nemen 
zitting in de kascommissie voor 2021. Tevens roept het bestuur leden op om zich verkiesbaar te 
stellen voor zitting in de kascontrolecommissie. 
 
6. (Her)benoeming werkgroepscoördinatoren 
a. Kooiakkers: coördinator is Albert van Scheers. 
b. Vlinderwerkgroep: coördinator Nico Dekker. 
c. Plantenwerkgroep: coördinator Cor Wouda 
Alle coördinatoren zijn met instemming herbenoemd. 
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7. Afdelingsvertegenwoordiging op landelijke vergaderingen. 
Waar mogelijk is iemand van het bestuur bij het landelijke KNNV overleg (al dan niet via internet) 
aanwezig geweest. 
 
8. Beleidsvoornemens van het bestuur voor 2021 en 2022 en suggesties voor afdelingsactiviteiten. 
Het jaar is bijna voorbij. Het is niet opportuun om nu nog over 2021 te spreken. Voorgesteld wordt 
de beleidsvoornemens voor 2021 door te schuiven naar 2022. Wel wordt nog enige toelichting 
gegeven op een paar beleidsvoornemens van 2021. Zo geeft Cor aan vooralsnog het kwartaalbericht 
4x per jaar uit te geven alsmede de wijze waarop dat bericht wordt verspreid (internet en brief). 
Cursussen zijn door onze afdelingen niet ontwikkeld en gegeven. Andere afdelingen bieden wel 
cursussen aan. Cor zal via mail wijzen op cursussen die een afdeling aanbiedt.  
Het boekje over het onderzoekswerk door Albert Roessingh naar de biotopen op verschillende 
hoogten in het verval van beken is nog niet afgerond. Het blijkt best lastig te zijn om van al het 
gedetailleerde onderzoeksmateriaal een goede samenvatting te maken. Ook wil Albert wat aandacht 
schenken aan zijn geboorteplaats Oosterbeek waar hij in zijn jeugd ook onderzoekswerk heeft 
uitgevoerd. Voort speelt de leeftijd van Albert niet in zijn voordeel. Ton zegt toe Albert waar mogelijk 
te helpen. De overdracht van het herbarium aan Naturalis is afgezegd. Ons afdelingslid Ed 
Brinkkemper heeft aangegeven het herbarium te willen onderhouden. De overdracht aan Ed is wat 
vertraagd doordat Ton ook nog wat planten in zijn bezit heeft van dat herbarium.  
 
9. Rondvraag 
Komend jaar is het doorgaan van de nieuwjaarsreceptie wederom afhankelijk van de 
coronamaatregelen. Wilma raadt dat een bezoeker aan de receptie zich vooraf eerst aanmeldt i.v.m. 
de beperkte beschikbare ruimte. In geval de nieuwjaarsreceptie wordt afgezegd zal het bestuur de 
leden een nieuwjaarskaart sturen. 
Nu kan nog het museum worden gebruikt voor het organiseren van een werkgroep bijeenkomst. De 
(Planten en Vlinderwerkgroep) coördinatoren bepalen of de bijeenkomst doorgaat. Houdt rekening 
met een QR code controle indien de bijeenkomst doorgaat. 
Albert geeft aan nog SBB-kleding te hebben waar hij graag van af wilt. Geadviseerd wordt die kleding 
weer terug te zenden naar SBB. Albert van Scheers weet de contactpersoon bij SBB. 
Cor is benieuwd of het kwartaalbericht ook wordt gelezen. Voorgesteld wordt dit bij de leden te 
inventariseren. Ton vraagt of het kwartaalbericht ook zogenaamde digibeten bereikt. Leden die geen 
mailaccount hebben ontvangen het kwartaalbericht per brief.  
  
10. Sluiting 
Ton sluit de jaarvergadering en dankt de deelnemers voor hun on-line aanwezigheid. 
 
 


