KNNV Algemene Ledenvergadering afdeling Fryslân – VERSLAG
zaterdag 13 november 2021 om 14:00 uur
locatie: De Naturij – Drachten

aanwezig:
Siemen Rienstra (voorzitter), David Scarse (penningmeester), Hans Bijl, Hendrik Post, Marlies
Sterenborg, Henk Jansen, Wim van den Berg, Aafje Dijkhuizen (notulen), Meindert Swart, Bert Folbert
(secretaris).
afwezig met kennisgeving: Annie en Jan Cees Nauta, Wilma Trumpie en John Boosman, Anja Kerkhof,
Dirk Heyema, John Melis, Ada van Binsbergen (ledenadministratie), Teddy Dolstra (bestuurslid).
1.

Opening
Na een Covid scanronde opent de voorzitter om 14:00 uur de vergadering. Er zijn tien personen
aanwezig.
Siemen spreekt uit blij te zijn dat een fysieke bijeenkomst mogelijk is. De ALV van 2020 is niet
doorgegaan. Ook nu is er een aantal Corona gerelateerde afzeggingen.
Er is (nog) geen energie gestoken in het organiseren van digitale bijeenkomsten. Het is niet
bekend of onze leden dat willen en/of kunnen.
De verantwoordelijkheid van informatievoorziening ligt bij het bestuur. In de afgelopen periode is
er door de Coronapandemie weinig activiteit geweest.
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van twee actieve leden: Hotze Simonides en Trienke
Wijnalda. Hans Bijl memoreert zijn langdurige samenwerking met Hotze.

2.

Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
◦
Bij het Landelijk Bestuur zijn de twee betaalde krachten vertrokken. Voor één functie is een
vervanger gevonden. Voor de tweede is een vacature.
◦
Michiel Eebes (lid van afd. Fryslân) is secretaris van het Landelijk Bestuur en belast met het
opstellen van een Strategieplan voor de komende jaren.
◦
De overheid verplicht verenigingen en stichtingen te voldoen aan de Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen (WBTR). Voor kleine verenigingen valt dit mee. Belangrijk is om vast te
leggen wie het mandaat krijgt als het hele bestuur opstapt.
◦
Uit de vergadering zijn geen aanvullingen.

3.

Notulen jaarvergadering d.d. 23 maart 2019
De Verantwoording 2020 staat alleen in de Wetterklaver.
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de notulen. Deze zijn hierbij goedgekeurd.

4.

Natuurhistorisch Jaarverslag 2019 en 2020
De verslagen staan in de januari-edities van de Wetterklaver 2020 en 2021.
Er zijn in 2020 nogal wat excursies afgelast. Waar mogelijk zijn ze met een beperkt aantal
deelnemers doorgegaan.
Verder geen op- en/of aanmerkingen.

5.

Verslagen werkgroepen
◦
Plantenwerkgroep:
Geen jaarverslag. In de Wetterklaver en op Facebook wordt door Teddy wel regelmatig
verslag gedaan van excursies.
◦
Vogelwerkgroep:
Hotze was de drijvende kracht. Door zijn overlijden staan de vogelactiviteiten op een laag
pitje. Siemen heeft vanwege de gewenste continuïteit de Roekentellingen overgenomen. Met
hulp van enkele andere leden is hij enkele keren rond geweest om te tellen.

◦

◦

8 april 2022 is de volgende telling.
De excursie Friesland buitendijks was een succes en in de Westhoek zijn bij een excursie
sneeuwganzen gespot.
De functie coördinator Vogelwerkgroep is vacant! Siemen is tijdelijk coördinator.
Insectenwerkgroep:
Een deel van de excursies is afgelast. Bij de rest was een wisselend aantal deelnemers.
De nachtvlinderexcursie in het Lauwersmeergebied was een enorm succes.
Paddenstoelenwerkgroep:
Geen verslag.

6.

Financieel verslag 2019 en begroting 2020
Siemen toont op het scherm de financiële stukken. Zie verder het financiële verslag.

7.

Verslag Kascommissie – Henk Jansen (aftredend) en Hans Bijl, reserve Jan Cees Nauta
Hans en Henk hebben de stukken bij David gecontroleerd. Op een klein telfoutje na is de
administratie prima in orde. De complimenten voor David voor het keurig bijhouden van de
financiën. Er wordt David decharge verleend.
Opmerkingen naar aanleiding van …:
◦
Boekenverkoop: Het valt op dat als er bij de KNNV-uitgeverij een bijzonder boek uitkomt dat
wij als afdeling daar meer inkomsten van hebben.
Is het alle leden wel bekend dat de afdeling er financieel voordeel bij heeft als je boeken via de
afdeling besteld?
◦
De afdracht aan het hoofdbestuur is een flinke uitgavenpost. Een groot deel van deze afdracht
wordt gebruikt voor de loonkosten van de vaste krachten.
De KNNV ontvangt geen subsidie.

8.

Begroting 2022
Duidelijk wordt dat het ledenaantal terugloopt. Vergeleken met 2016 zijn er 23 leden minder.
Per 01-01-2021 zijn er 123 leden, 17 huisgenootleden en 1 jeugdlid.
Dat betekent ook minder inkomsten. Zie verder ook bij punt 10.

9.

Benoeming nieuw lid Kascommissie
Henk Jansen is aftredend. Wim van de Berg volgt hem op.
Hans Bijl blijft nog een jaar lid.
Henk en Hans mogen beiden iets uitzoeken uit de boekenvoorraad.

10. Contributie

De contributie is al een aantal jaren niet verhoogd. De afdracht aan het hoofdbestuur en de kosten
voor de Wetterklaver overstijgen het bedrag van de contributie. Er zijn nauwelijks andere
inkomsten.
De huidige Wetterklaver kost per lid € 8,- per jaar. De afdracht aan het landelijk bestuur € 22,50
Voorstel is om de contributie met ingang van de jaarvergadering 2022 te verhogen van € 28,50
naar € 30,-.
Een verhoging zal de eerstvolgende jaren voortgezet moeten worden.
Huisgenootleden gaan € 11,- in plaats van € 10,- betalen.
Het bedrag voor donateurs die de Wetterklaver ontvangen gaat van € 6,- naar € 15,-. Donateurs
die de Wetterklaver digitaal willen ontvangen betalen dan € 7,50.
11. Bestuurssamenstelling

Siemen Rienstra – voorzitter en herkiesbaar
Bert Folbert – secretaris en aftredend
David Scarse – penningmeester en herkiesbaar
Ada van Binsbergen – lid en ledenadministratie en herkiesbaar
Meindert Swart – lid en niet herkiesbaar
Jet Verhoef – lid. Door de ziekte van Jet is er nog geen gelegenheid geweest om met haar over haar

bestuursfunctie te praten. Zij blijft tot nader bericht lid van het bestuur.
Teddy Dolstra – lid en herkiesbaar
Voorstel is om Aafje Dijkhuizen als secretaris toe te laten treden tot het bestuur.
Bert Folbert treedt af als secretaris, maar blijft als lid onderdeel van het bestuur.
We nemen afscheid van Meindert als bestuurslid. Het door hem bestelde boek krijgt hij gratis
aangeboden als dank.
Aafje stelt zich kort voor aan de aanwezigen.
Zij is al bezig geweest met het ordenen van het fysieke archief. Zij en Siemen hebben na een
brainstormsessie het archief in een aantal rubrieken opgedeeld. Per rubriek is genoteerd wat er
aan stukken aanwezig is. Nog niet alles is tot in detail uitgezocht. Zo kunnen bijvoorbeeld
verjaarde financiële stukken weg. De bedoeling is om het digitale archief aan te laten sluiten op dit
fysieke archief en daarvoor dezelfde indeling te gebruiken.
In de toekomst zal zoveel als mogelijk digitaal worden gearchiveerd.
12. Voortbestaan afdeling Fryslân

Excursies en andere activiteiten worden maar door een klein deel van de leden bezocht. Voor het
bestuur is dat enigszins frustrerend.
Door de Coronamaatregelen was er weinig activiteit mogelijk. Vooral bij Siemen gaf dat wat rust.
Binnen het bestuur zijn vacatures voor de PR en voor de functie van Natuurhistorisch Secretaris.
Verder mist er een coördinator voor de Vogelwerkgroep en de Paddenstoelenwerkgroep.
Het werk komt neer op de zittende bestuursleden.
Er wordt gesproken over mogelijkheden om meer publiciteit te maken. Het deelnemen aan
natuurgerelateerde markten lijkt een interessante optie. In het verleden is dat regelmatig gedaan
(onder andere bij de Fûgelhelling), maar door gebrek aan mankracht en tijd is dat stopgezet.
Vier mensen bieden aan om in een soort commissie te kijken of er weer mogelijkheden zijn.
Wat is er nog aan materiaal? Er kan waarschijnlijk ook bij de Naturij wel materiaal geleend
worden.
Hans Bijl, Marlies Sterenborg, Henk Jansen en Aafje Dijkhuizen gaan hiermee aan de slag. Zij
komen op korte termijn een keer bijelkaar.
Het Natuurhistorisch Archief/Secretariaat is de ruggegraat van de afdeling. Voorlopig heeft
Siemen dat onder zijn hoede. Hij heeft echter geen tijd om daar actief mee bezig te zijn.
Marlies wil in ieder geval het verzamelen van de excursieverslagen wel op zich nemen. Het
vastleggen van de waarnemingen is zo geborgd.
Voor de vacatures voor de werkgroep coördinatoren worden geen kandidaten gevonden.
13. Verslag FMF-vertegenwoordiger Henk Jansen

Henk legt kort uit wat de pijlers en doelen van de FMF (Fryske Miljeu Federatie) zijn.
De FMF heeft de afgelopen periode heel regelmatig online bijeenkomsten gehad. Henk vertelt dat
de federatie vooral de input en het contact met de participanten mist.
Bij fysieke bijeenkomsten is er veel meer interactie.
Op de website van de FMF vind je informatie over hun activiteiten.
14. PR

Zie bij punt 12.
De hierboven genoemde commissie gaat ermee aan de slag.
15. Wetterklaver

De Wetterklaver ziet er steeds prima verzorgd uit. Maar ook hier geldt dat maar enkele mensen
voor de kopij zorgen. Dus een oproep aan de leden?
16. Activiteitenprogramma

Het programma is meegestuurd met de agenda. Er is elke maand een activiteit.

Gezien het geringe aantal deelnemers zijn lezingen in verhouding duur.
Het programma wordt goedgekeurd.
17. Rondvraag
◦
Hans Bijl: Kan zelf meestal niet op zaterdag op excursie ivm trainingen. Is het mogelijk ook

◦
◦

◦

◦

eens op zondag een excursie te organiseren.
Reactie: als er verschillende excursieleiders zijn is het geen bezwaar om de zater- en zondagen
af te wisselen.
Verder een voorstel om na een excursie bijvoorbeeld eens gezamenlijk ergens koffie te
drinken.
Ook dit idee wordt meegenomen.
Henk Post: Vraagt of er mogelijkheden zijn om een informatiebijeenkomst te organiseren in
het dorpscentrum van Burgum. Wordt ter kennisgeving aangenomen.
Henk Jansen: De FFF organiseert jaarlijks een vrijwilligersdag. De KNNV kan op zo'n dag een
bijzonder project of een excursie aanbieden.
Gertie Papenburg is contactpersoon.
Wim van den Berg: Weten we waarom onze leden niet komen. Is daar al eens onderzoek naar
gedaan.
Aafje: in archief zitten stukken over enquetes in 2005 en 2008
Misschien iets voor het PR groepje om dit op te pakken?
Wim wil wel iets doen voor de afdeling, maar dan projectmatig.
Al pratende: Mensen die een leuk project hebben of willen doen kunnen dat aangeven. Leuk
voor een excursie of onderzoekje.

In de pauze is er gelegenheid om te sneupen in de dozen en stapels overtallige boeken en om door Ada
gemaakte kaarten te kopen. Afrekenen kan bij David.
Na de pauze laat Siemen in een prachtige powerpoint presentatie de foto's van zijn reis naar Costa Rica
(2019) zien.
Om 17:00 uur gaat ieder huiswaarts.
Aldus opgemaakt 13 november 2021
Aafje Dijkhuizen

