
Verslag Algemene Ledenvergadering 2022 
 
Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering van de Natuur- en vogelwacht 
Alblasserwaard op woensdag 30 maart 2022, gehouden in het 
Streeknatuurcentrum Alblasserwaard aan de Matenaweg 1 te Papendrecht. 
 

Aanwezigen:  
vanuit het bestuur Wim Hoogkamer, Sjoerd Swierstra (penningmeester), Sjoerd 
Veerman (voorzitter) en Jopie Zwartbol; en tevens 17 leden. 
Met kennisgeving afwezig:  
vanuit het bestuur Nel Welschen en Pieter Bieren (secretaris); en Arie den 
Ouden. 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
Na 2 jaar is het weer mogelijk om deze ledenvergadering in het 
streeknatuurcentrum te houden. 

2. Jaarverslag 2021 (Zie Onze Waard nr. 4 2021, blz. 3 en 4). 
De voorzitter meldt de daarin genoemde bijzondere gebeurtenissen, o.a. het 
behoud van de Slingelandse plassen en het uitbrengen van de film “De Wilde 
Waard”. 
Arie A. van den Berg: “Een goed en mooi verslag”. 

3. Financieel verslag en begroting. 

    a. Jaarrekening 2021 
    De voorzitter geeft toelichting aan de hand van wat er vertoond wordt op het 
scherm. We zijn wat ingeteerd op het vermogen, hetgeen veroorzaakt is door 
Corona.  
    Toch eindigt 2021 met een positief totaalsaldo van 120.000 euro. 
    De penningmeester spreekt zijn zorgen uit over de sinds 2 jaar dalende 
cijfers. Dat moet niet zo blijven. Redenen: geen inkomsten uit de bar en uit 
natuureducatie. 
    Jacques Verhagen: het saldo is nog steeds ruim positief. 
    Door Verhagen: opvallend dat het saldo bij de vogelwerkgroep wel is 
gestegen. Oorzaak daarvan is dat er een aantal monitoringen zijn verricht bij 
Kinderdijk die door het Waterschap werden vergoed.  
    Bij andere groepen, o.a. de knotgroep zijn investeringen gedaan. 
    Volgens de penningmeester is er bij de weidevogelwerkgroep veel geld 
binnengekomen, maar is dat er ook weer uitgegaan. 
    Daar wordt tegenin gebracht dat er ook ontzettend veel uren zijn gemaakt 
door vrijwilligers. 
    Arie A. van den Berg vraagt of er een rode lijn als grens is gesteld. 
    Volgens de ledenadviesraad zouden we niet onder een saldo van 60.000 euro 
moeten komen. 
    De voorzitter merkt nog op dat ook het Stambos en een perceel weiland bij de 



Geerweg is aangekocht. Desalniettemin hebben we een goede basis en die willen 
we behouden.  
   b. Verslag kascontrôlecommissie. 
   De controle is uitgevoerd door Bart Jan van Dijk en Ferry van Jaarsveld. 
   Ferry geeft een korte toelichting. De voorzitter vraagt de vergadering om het 
bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De leden gaan hiermee 
akkoord. 
   c. Benoeming kascontrôlecommissie. 
   Voor de kascontrôlecommissie voor volgend jaar zijn benoemd Bart Jan van 
Dijk en Jacques Verhagen.  
    d. Begroting 2022. 
    Te zien zijn de gebruikelijke posten. 
     De penningmeester stelt voor om een legaat dat nog geen bestemming heeft 
gevonden te gebruiken voor de kosten van de nieuw aangeschafte zonnepanelen. 
     Het bestuur zal zich daarover intern beraden. 
     Verder zijn er geen opmerkingen en zal de voorliggende begroting als 
voorgesteld worden uitgevoerd. 

4.  Verkiezing bestuursleden. 
De aftredende bestuursleden Wim Hoogkamer en Sjoerd Veerman zijn aftredend 
en herkiesbaar. 
Als nieuw bestuurslid wordt voorgesteld Ferry van Jaarsveld. 
Hij introduceert zichzelf: waar hij vandaan komt, over zijn opleiding en zijn werk. 
De leden zijn akkoord met de herbenoemingen en met de benoeming. 
Op verzoek van Ad Kooij zal Ferry in de volgende Onze Waard een introstukje 
schrijven. 
 

5.  Terugblik op de jaren 2020 en 2021. 
Door de betreffende personen uit de werkgroepen wordt teruggeblikt op de 
voorbije jaren. 
Wim Hoogkamer over de werkzaamheden qua onderhoud bij en om het gebouw 
en bij de knotgroep. Tevens licht hij de laatste aanschaf toe van de 
zonnepanelen. In de zaal hangt nu een bijbehorend digitaal scherm waarop de 
in- en output van de energie te zien is. 
Tom Kalkman over de redactie van Onze Waard. Er is een vacature gekomen.  
Jacques Verhagen over de nieuwe website waarmee men bezig is geweest en die 
naar verwacht wordt eind april 2022 de lucht in zal gaan. 
Leen den Ouden over de natuurtuin: werkzaamheden konden gewoon doorgaan. 
Jopie Zwartbol over de weidevogelwerkgroep, de activiteiten konden juist goed 
doorgaan. Helaas konden lezingen geen doorgang vinden. Ook de natuureducatie 
lag (en ligt nog) stil. 
 

6.  Oprichting van de Stichting Natuur en recreatie Slingelandse plassen. 
Na een toelichting van Sjoerd Veerman wordt akkoord gegaan met het voorstel 
zoals in de agenda staat vermeld. 



7.     Rondvraag. 
Het is de vraag of de ledendag van 9 april aanstaande doorgaat. Communicatie 
heeft daarover nog niet plaats gevonden. Het bestuur beraadt zich op een andere 
datum. 
Verder zijn er geen vragen. 

8.    Lezing door Bram van Vliet van de plantenwerkgroep van de NVWA.  
Bram neemt de aanwezigen mee in de plantenwereld. Houdt een “Praatje bij een 
plaatje”. Hij doet dit aan de hand van door hemzelf gemaakte tekeningen en 
foto’s. Aan het eind volgt een woord van waardering en applaus. 

9.    Sluiting. 
Om ca. 21.45 uur is de ledenvergadering afgelopen. 
 


