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Jaarverslag 2015 KNNV De Noordwesthoek.
Het afgelopen jaar kende weinig, lang in de herinnering blijvende, spannende gebeurtenissen.
Tenminste: binnen onze afdeling.
Sicco Hoekstra werd opgevolgd door Thijs Krösschell, in de functie van afdelingssecretaris.
Hij had dus te maken met een inwerkjaar met allerlei zaken die nieuw voor hem waren.
De andere bestuursleden hebben allen al enkele jaren ervaring.
De belangrijkste aandachtspunten voor het bestuur vormden de steeds nauwere samenwerking met
het IVN en de financiële situatie van onze afdeling.
Ook de aanwas van nieuwe (jonge) leden blijft achter om het ledenbestand op peil te houden of,
liever, te laten groeien. Wij hebben, evenals het landelijk bestuur, nog geen echt antwoord gevonden
hoe deze trend te keren.
Uit de jaarverslagen van de werkgroepen blijkt dat zij redelijk goed en actief draaien.
De Geologiewerkgroep heeft een actief jaar achter de rug met een goed geslaagde cursus. Er zijn
momenteel 23 leden. Maandelijks, op de tweede dinsdagavond van de maand, komt de werkgroep
bij elkaar en zijn er ondermeer lezingen. Ook waren er regelmatig excursies. De diverse activiteiten
werden goed bezocht.
De Plantenwerkgroep was al even actief: veel excursies naar vaak dezelfde mooie terreinen en het
voornemen is om alle verzamelde gegevens van de afgelopen jaren systematisch uit te werken. Er is
extra aandacht aan coniferen (met een excursie naar het Pinetum in Hilversum), mossen en grassen
besteed. Ook is het onderhoud van de heemtuin bij Wolterholten weer opgepakt. De werkgroep
komt bijeen op elke eerste woensdagavond van de maand
De Vogelwerkgroep hield iedere eerste dinsdagavond van de maand in het winterhalfjaar een
bijeenkomst waarbij het eerste deel uit een vergadering bestond en het tweede deel een gevarieerd
aanbod van onderwerpen en sprekers kende. In het voorjaar zijn een zestal avondexcursies
gehouden, die matig werden bezocht. Nieuw is dat ook in de winterperiode een aantal excursies zal
worden georganiseerd.
De kijkhut bij de Auken is in de maanden mei en juni weer elke zondag bemand om
belangstellenden informatie te geven. Er werd meegewerkt aan de landelijke Vogelweek dmv. een
extra bezetting bij de Aukenkijkhut en een vroege vogelexcursie in Rams Woerthe. Het ledental is
stabiel en de bijeenkomsten worden door gemiddeld 18 mensen bezocht,

De Vlinderwerkgroep hield iedere eerste maandagavond van de maand haar vergaderingen.
Gemiddeld kwamen 11 leden opdagen. Er is kennis gedeeld en ook eitjes van de sleedoornpage zijn
weer geteld. Er is onderzoek naar de Keizersmantel gedaan en er is onderzoek gedaan in de Wieden.
Helaas was het op zich een teleurstellend vlinderjaar.
De Werkgroep Wolterholten is een echte wèrkgroep. Geen maandelijkse avondbijeenkomsten
binnen, maar stevig buitenwerk. Als je dus de handen uit de mouwen wilt steken, is er genoeg te
doen rondom Wolterholten. Snoeiwerk, maaiwerk, bomenonderhoud, schoonhouden van de poel,
zelfs inzaaiwerk etc. Soms helpt de Gemeente een handje en de plantenwerkgroep, zie boven, helpt
ook weer mee. Ernst Kleis is de drijvende kracht achter dit werk.
De Weidevogelbescherming komt binnenkort met haar eigen jaarverslag uit. De aantallen
broedende weidevogels blijft onrustbarend afnemen en ook het aantal beschermers neemt af.
Nieuwe mensen zijn van harte welkom!
Er is overleg geweest tussen het Natuur en Milieuplatform in de persoon van Henk Plat enerzijds en
de besturen van IVN/ KNNV anderzijds. Het Platform heeft een rustig jaar achter zich. Uiteraard
worden alle ontwikkelingen binnen hun aandachtsgebied op de voet gevolgd.
De excursies werden zeer wisselend bezocht. Tegenover een drukbezochte paddenstoelen- en
bosuilenexcursie stonden enkele excursies die nauwelijks bezocht werden en enkele zijn zelfs niet
doorgegaan, hoewel naar onze mening een zeer gevarieerd aanbod van excursiedoelen is
aangeboden. De “vaste” vogelexcursies naar Lauwersmeer, Gaasterland en “zwerven door de Kop”,
georganiseerd door Albert Steenbergen, kennen een vaste kern van excursiegangers.
In overleg met de excursieplanners Saskia en Hugo (zie ook hun jaarverslag op de website)is
gezocht naar meer betrokkenheid van de leden bij de excursies. Zo zullen deze nu vaker in
samenwerking met de werkgroepen worden georganiseerd en als dat mogelijk is in samenhang met
vlak tevoren gehouden lezingen.
Lezingen. De 6 lezingen werden gemiddeld goed bezocht. De inhoud was divers: van beelden uit
Peru tot het Arctische gebied van Noord-Europa. Boeiende beelden en vertellingen over
wespendieven en paddenstoelen. En een lezing over de spannende levenswandel van planten.
Geprobeerd wordt aan de zich daartoe lenende lezingen een excursie te koppelen. Dit lijkt op het
eerste gezicht succesvol.
IVN/ KNNV:
Binnen de IVN afdeling heeft een voorzitterswisseling plaatsgevonden: Wilfred Ouwerkerk is
opgevolgd door Rian Hoogma, die meteen actief haar taak heeft opgenomen.
Er was plezierig en constructief contact met haar en de rest van het IVN bestuur.
Voor ons is het jammer, dat er voor het IVN geen directe noodzaak is te bezuinigen. Iets dat wel
wordt voorgestaan binnen onze afdeling. Zo werden voorstellen met betrekking tot de Koppel
(zoals een goedkopere verzendmanier) niet overgenomen.
Het bestuur heeft een interne discussienota gemaakt waarin voorstellen worden gedaan ter
bezuiniging op zaken aan de ene kant en verhoging van inkomsten aan de andere kant. De
mogelijkheden zijn naar onze mening zeer beperkt. Temeer daar het grootste deel van de totale
contributie wordt doorgesluisd naar de landelijke vereniging en wordt uitgegeven aan de
vervaardiging en verzending van De Koppel. PostNL heeft ook nog eens de tarieven behoorlijk
verhoogd. Op deze vergadering worden enkele voorstellen uit de discussienota aan u voorgelegd.
Op landelijk niveau is het samengaan van KNNV en IVN in een nieuwe organisatie het hoofditem.
Inmiddels is op de rem getrapt en zijn tussenstappen in het samenwerkingsproces gebouwd. Wel

nog steeds met als uiteindelijk doel genoemde nieuwe organisatie.
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