
Jaarverslag KNNV Alkmaar – Den Helder 2019                                                                                    1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder 2019 
Financieel jaarverslag KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder 2019 

Begroting KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Jaarverslag KNNV Alkmaar – Den Helder 2019                                                                                    2 
 

1. Van de voorzitter 
 
Beste leden en andere natuurliefhebbers, 
  
Onze vereniging voor veldbiologie heet niet voor niets KNNV afdeling Alkmaar - Den Helder. 
Het laatste deel van ons 100-jarig jubileum werd het afgelopen jaar waardig afgerond met de 1000 
soortendag in de gemeente Den Helder. Net als in 2017 bleek het mogelijk om aanwezige biodiversiteit 
zichtbaar te maken met vele soorten. Natuurlijk is het resultaat van ruim 1100 soorten weer te danken aan 
onze deskundige en betrokken leden en hulp van de Helderse Vallei. Ook het initiatief voor de nieuwe 
lezingencyclus daar op de zaterdagmiddag, laat zien, dat natuur verrassend veel nieuwe belangstellenden 
trekt, ook uit Den Helder. 
Voor natuurliefhebbers is 2019 een bijzonder jaar en wellicht hoopgevend voor behoud en herstel van onze 
kwetsbare natuurgebieden. 
Dankzij de uitspraak van de Raad van State en met steun van Europa is de bestaande falende aanpak om 
stikstofdepositie tegen te gaan onderuit gehaald. 
In ons gebied zijn de gevolgen van de neerslag van ongewenste stikstofverbindingen vooral te merken in de 
‘grijze’ duinen. Kenmerkende begroeiing wordt overwoekerd door stikstofminnende algemene soorten, 
waardoor de biodiversiteit afneemt. 
 
Maatregelen om de natuurlijke dynamiek van de duinen te herstellen worden niet altijd door bewoners 
omarmd. Bomen, bossen zijn niet alleen habitat voor diverse soorten, maar roepen door hun 
belevingswaarde sterke emoties op bij ingrepen in het gebied. Het blijft moeilijk, om op wetenschappelijk 
onderzoek gebaseerde kennis als logische basis aan te voeren voor natuurherstel. Ook binnen onze 
vereniging kunnen meningen over de juiste aanpak verschillen, wat gelukkig aanleiding geeft tot 
verdergaande kennisdeling.  
 
Ook afgelopen jaar zijn de ‘gewone’ activiteiten succesvol gebleken. Niet alleen de lezingen in Den Helder, 
maar ook  die in Alkmaar waren en van hoge kwaliteit en trokken vele geïnteresseerden, ook van buiten de 
KNNV en onze partner IVN. 
 
Ik noem verder de door leden uitstekende georganiseerde (8) werk- en excursiegroepen, de veldbiologische 
cursus en de determinatiecursus. Ook de strandwerkgroep en de mossenwerkgroep, beide met zeer 
lezenswaardige verslagen. Wasplaten en andere bijzondere paddenstoelen worden nauwgezet gemonitord 
door de paddenstoelenwerkgroep in nauwe samenwerking met de mycologische vereniging. 
 
Dat kwaliteit en inhoudelijke kennis op een bijzonder hoog niveau staan,  blijkt uit de publicaties, zowel 
digitaal als op papier. 
Het veldbiologisch jaarverslag is een uitstekend voorbeeld om de door leden verzamelde gegevens op een 
aantrekkelijke en verantwoorde wijze te presenteren.  
Ook Bladluis, Mossig Nieuws, De Knorhaan vormen naast ons onvolprezen BLAD (samen met IVN) zeer 
lezenswaardige bronnen om de kennis van en plezier met natuur te delen. Op onze overzichtelijke en 
toegankelijke website zijn eerdere uitgaven digitaal te bekijken.  
Het is bijzonder, om te zien hoe vrijwilligers zich langdurig en met hoge kwaliteit inzetten om kennis van 
onze rijke natuur te beschrijven en te delen. Diepe dank daarvoor! 
 
Ook dank aan onze bestuursleden en de ledenadministratie, die ervoor zorgden, dat al het benodigde 
‘verenigingswerk’ soepel verloopt.  
Ik wens u mede namens het bestuur het komend jaar inspirerende ontmoetingen, zowel met opmerkelijke 
soorten in ons gebied, als met ‘soort’genoten, in en om Alkmaar en Den Helder. 
  
Ruud Maarschall, voorzitter 



Jaarverslag KNNV Alkmaar – Den Helder 2019                                                                                    3 
 

 
2. 1000-soortendag Den Helder 
 
Duizendsoortendag was weer een succes!  
Het was stralend mooi weer en lekker warm op 29 juni. In combinatie met een leuk gezelschap en meer dan 
duizend planten- en diersoorten die zich lieten zien, leverde dit een zeer geslaagde dag op. Er waren diverse 
specialistische excursies, er werd druk naar waterbeestjes gevist en buiten dat waren veel mensen zelf actief 
met het invoeren van waarnemingen.  
Net als vorig jaar liep de spanning langzaam op. Op de site van Waarneming.nl was een Bioblitzpagina 
aangemaakt, waarop de waarnemingen langzaam binnendruppelden. Toen De Helderse Vallei aan het eind 
van de middag haar deuren sloot, waren we er nog lang niet. Het zwoele weer zorgde voor een spectaculaire 
nachtvlindernacht, waardoor we over de duizend soorten schoten. Niet alles kon direct op naam worden 
gebracht. Dat betekende dat de lijst met soorten na de 29e nog een tijdje door bleef groeien.  
 
Waarnemers  
Er zijn op 29 juni door 25 waarnemers 1993 waarnemingen ingevoerd waarvan 1126 unieke soorten. Een 
aantal soorten is dus meerdere keren gezien. Topscoorder was Mario Renden, die goed was voor 572 
waarnemingen. Er staan veel nachtvlinders, vliegen en andere insecten op zijn naam. Zijn strategie is om veel 
foto’s te maken en die thuis op naam te brengen. Op de tweede plek staat Pieter Korstanje, met 400 
waarnemingen, van vooral planten, mossen en vogels. Op de derde plek staat Gerrit Welgraven, die om 6.51 
uur zijn eerste waarneming deed van de gehoornde klaverzuring, bij hem in de buurt. Een aantal vogelaars is 
zich waarschijnlijk niet eens bewust van geweest dat hun waarnemingen bij hebben gedragen aan het totaal.  
 
Leukste namen  
Wanneer je de lange soortenlijst van deze dag bekijkt, valt op dat veel soorten bijzondere Nederlandse 
namen hebben. Bij veel soorten verwijst de naam naar het uiterlijk, of naar de omstandigheden waaronder 
ze leven. Zo verwijzen de namen bramenbladroller, lindespanner en ligusterpijlstaart naar de favoriete 
planten van deze nachtvlinders. De pinokkiomot heeft een lange neus. En de aangebrande valkmot heeft 
inderdaad met zijn vleugels te dicht bij het vuur gezeten, waardoor ze een bruine rand heeft gekregen.  
Sommige namen zijn wat misleidend. Zo kunnen het pinguintje en de hyena vliegen; is de herfstvlieg al in de 
zomer te zien en vind je zelden een nonnetje en een volgeling bij elkaar.  
Het waterdraakje en de achtogige bloedzuiger klinken bloeddorstig en wil ik niet graag tegenkomen. 
Sommige spinnen hebben de naam van een zeerover gekregen. Poelpiraat, kleine dikkaak en strekpoot, zul 
je echter weinig op schepen vinden. Tenslotte is een aantal soorten niet zo braaf geweest. Valse voszegge, 
valse viervlekbolkopwants en vals dooiermos hebben blijkbaar niet eerlijk gespeeld.  
 
Zeldzaamste soorten  
Er zijn heel veel planten- en diersoorten waargenomen. De meeste soorten komen algemeen voor. Maar er 

is ook een aantal zeldzaamheden aangetroffen. Zo is op de begraafplaats Klimopbremraap - Orobanche 

hederae gevonden. Deze faaie soort is ook bij het station te vinden. Verder zijn zeewolfsmelk - Euphorbia 

paralias, zwartmoeskervel - Smyrnium olusatrum, en zeevenkel - Crithmum maritimum gevonden. Er is ook 

een zeldzame nachtvlinder gevonden, de wolfspootoogklepmot - Pseudopostega auritella. Tenslotte is de 

Roze Runenkorst - Phaeographis smithii de meest zeldzame korstmossoort die is ontdekt 

 

Pieter Korstanje 
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3. Natuurstudie en Werkgroepen 

3.1 Mossenwerkgroep 

De Mossenwerkgroep komt in de winter regelmatig bij elkaar in de ruimte van het IVN in de flat Molenzicht 
aan de Honthorstlaan. De werkgroep bestaat uit een kleine groep deelnemers die met determinatiewerken 
en microscopen bezig is om mossen op naam te brengen. 
 
Naast de determinatiebijeenkomsten zijn er weer interessante excursies georganiseerd. Er zijn  
acht inventarisatie-excursies gehouden, waarbij de volgende terreinen werden bezocht: Duin en Bosch, 
braakliggend terrein Heerhugowaard, Kruisberg Castricum, Ecodorp, Twiske, natuuroevers Nesdijk Bergen, 
Oosterbos Heiloo, Bergen aan Zee. 
 
De nieuwsbrief Mossig Nieuws is negen keer uitgekomen. In de nieuwsbrief verslagen van excursies, weetjes 
over mossen en informatie over excursies die nog volgen. 
 
Alle waarnemingen worden via de NOVA-app doorgegeven aan de NDFF Verspreidingsatlas. Meer informatie 
over de vondsten die tijdens de excursies zijn gedaan, is te vinden in het Veldbiologisch Jaarverslag. 
 
In november is de mossentafel van het Buitencentrum Schoorlse Duinen weer ingericht.  
 
3.2 Plantenwerkgroep 
 
De Plantenwerkgroep heeft afgelopen jaar veertien inventarisatie-excursies georganiseerd. Hierbij werden 
de volgende gebieden bezocht: Vlindertuin Groene Voet, Boekelermeer, Oosterdel, Westfriesche 
Omringdijk, Weiland Callantsoog, Zwanenwater, Natuuroevers Nesdijk Bergen, Ecodorp Bergen, Park van 
Luna, Alkmaarder Hout, Golfbaan Regthuys, Landgoed Willibrordus, zwembadterrein Bergen, Hondsbossche 
Zeewering. Verder heeft een aantal leden van de Plantenwerkgroep weer meegedaan met de 
inventarisatiewerkzaamheden van FLORON. 
 
De opkomst varieerde van enkele deelnemers tot ca. vijftien personen. Bij één van de excursies liepen 
deelnemers van de determinatiecursus mee. Ook heeft een aantal bewoners van Eenigenburg meegelopen 
tijdens de excursie over de Westfriesche Omringdijk. De Plantenwerkgroep heeft afgelopen jaar twaalf 
nieuwsbrieven uit laten komen met informatie over de inventarisatieresultaten, plantennieuwtjes en 
excursie-aankondigingen.  
 
Er zijn weer zo’n duizend waarnemingen gedaan. Alle waarnemingen zijn via de NOVA-app doorgegeven aan 
de NDFF Verspreidingsatlas. In het Veldbiologisch Jaarverslag wordt uitgebreider ingegaan op de 
waarnemingen tijdens de excursies. 
 
Los van de activiteiten van de Plantenwerkgroep is door Tineke Dekker weer een determinatiecursus 
verzorgd waar veel belangstelling voor was. 
 
Pieter Korstanje 
 
3.3 Vlindertuin De Groene Voet 
 
De in het oog springende activiteiten van Vlindertuin Groene Voet zijn in 2019, evenals voorgaande jaren, 
voornamelijk gekoppeld aan de landelijke acties van het Oranjefonds en de Landschappen. Acties die gericht 
zijn op stimulering van vrijwilligerswerk en buurtparticipatie. De landelijke natuurwerkdag in Noord-Holland 
is gecoördineerd door het Landschap Noord-Holland. 
       



Jaarverslag KNNV Alkmaar – Den Helder 2019                                                                                    5 
 

STADSWERK072 heeft alle gevraagde ondersteuning ter voorbereiding en uitvoering van deze activiteiten 
aan de Vlindertuin ruimhartig geleverd. TC Daalmeer heeft op die dagen hun accommodatie gastvrij voor 
onze vrijwilligers beschikbaar hebben gesteld. (Sanitair!) 
Gemiddeld kwamen er ongeveer 20 – 25 vrijwilligers per evenement en de meegekomen kinderen hebben 
zich niet hoeven te vervelen. Behalve hun ouders meehelpen in de tuin kon er ook worden geknutseld of 
kregen zij desgewenst een eigen stukje tuin toegewezen om daar hun plantjes of bolletjes te planten. 
 
De KNNV heeft geïnventariseerd in de tuin, zowel flora als insecten. Kortheidshalve wordt verwezen naar het 
Veldbiologisch Jaarverslag 2019. 
De Vlindertuin is in 2019 stageplek geweest voor cursisten van de Natuurgidsenopleiding van IVN Noord-
Kennemerland. Er is een start gemaakt met een project van vier leerlingen van het Jan Arentsz. college 
 
De genoemde activiteiten trekken i.h.a. het nodige publiek waarmee veel werk verzet kan worden. Maar het 
aantal vrijwilligers dat op regelmatige basis in de tuin kan werken en voor continuïteit van het beheer moet 
zorgen, blijft aan de lage kant. Het werven en vasthouden van die vrijwilligers blijft een voortdurend punt 
van aandacht. 
In het verslagjaar was er vanuit de KNNV geen coördinator voor de werkgroep. 
 
De Vlindertuin heeft geen beroep hoeven te doen op de verenigingskassen dankzij subsidies van het 
Oranjefonds.  
 
John Scheepe 
 
3.4 Strandwerkgroep 
 
Voor de Strandwerkgroep waren 12 excursies gepland. De september-excursie (Marinehaven Den Helder) 
moest helaas worden afgeblazen vanwege te slechte weersverwachtingen. De volgende stranden werden 
bezocht: Den Helder, Petten (2x), Hargen aan Zee (2x), Bergen aan Zee, Wijk aan Zee, IJmuiden, Zandmotor, 
Tweede Maasvlakte en Brouwersdam (Goeree-Schouwen). Het aantal deelnemers varieerde van 2 tot 12 
personen met een gemiddelde van 7.  
De excursies werden ook aangekondigd in Het Zeepaard, het verenigingsblad van de landelijke 
Strandwerkgemeenschap.  
 
Alle vondsten werden doorgegeven aan het “Centraal Systeem” van de landelijke Strandwerkgemeenschap. 
De belangrijkste waarnemingen worden steeds vermeld in het CS-verslag, een vaste rubriek in Het Zeepaard.  
 
De Knorhaan, de nieuwsbrief van de SWG, verscheen 4 maal (nummer 63 t/m 66). 
 
Henk Witte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag KNNV Alkmaar – Den Helder 2019                                                                                    6 
 

3.5 IJsvogelwerkgroep 
 
Inleiding  
Het was een zeer gunstige winter voor de enkele IJsvogels die in 2018 tot broeden kwamen. De juveniele 
beesten van 2018 hadden de territoria voor het uitzoeken en dat deden ze dan ook. In het vorige verslag 
schreef ik dat op de Hortus Alkmaar al weer snel in 2018 een paartje aanwezig was dat dit jaar twee 
broedsels grootbracht. Het broeden verliep erg vreemd want na het tweede broedsel leek het stel zich 
onmiddellijk te installeren voor weer een nest. Het bleef echter heel lang bij balts en proefnesten. De vogels 
waren niet schuw want vanuit de schuilhut konden vele bezoekers plaatjes maken terwijl de vogels vlak voor 
de hut zaten. Waarschijnlijk hebben de juvenielen uit het eerste nest de plaats ingenomen van de mogelijk 
gesneuvelde ouders? Wie zal het zeggen? Ze waren in ieder geval gewend aan activiteiten in de hut.  
 
Werkzaamheden 
De IJsvogelwerkgroep heeft op 1 dag wanden geschoond. Enkele zeer ijverige leden hebben meer gedaan. Zo 
hebben Peter Stoop en Arjen Dekker op verschillende plekken in Heiloo, Alkmaar en Bergen wanden 
geschoond en zelfs nieuwe aangebracht. Gelukkig had dit ook resultaat. Peter heeft dit najaar een nieuwe 
wand aangelegd langs de Voert, waar het PWN herinrichting deed. Er zijn al IJsvogels bij de wand 
gesignaleerd. 
Monitoring blijft een geduldig werk en meestal is het geen probleem om baltsende IJsvogels in het begin van 
het seizoen te spotten, maar om te beoordelen of er echt jongen zijn grootgebracht is lastiger. 
 
Resultaat 
Baltsen is in ieder geval gezien in de Oudorperhout, de Egmonderhout, bij de gasfabriek en op de Hortus, 
terwijl er binnen de datumgrenzen waarnemingen zijn van de Groene Voet. Verder zijn buiten Alkmaar 
geldige waarnemingen bekend uit het Rijk der Duizend Eilanden (Langedijk), Bergen, de Zeeweg in Heiloo en 
zijn er twee broedsels grootgebracht in Heerhugowaard. 
Resultaat: Alkmaar met 6 territoria: Hortus Alkmaar, Egmonderhout, Oudorperhout, Rekerhout, De Groene 
Voet (30 mei zag Victor van der Valk een juv. gevoerd door oudervogel) en bij de Gasfabriek werd het 
succesvol uitvliegen van 4 jongen gemeld. Alleen de paren in Oudorp en in de Rekerhout waren 
waarschijnlijk niet succesvol. 
Heiloo: langs de Zeeweg op de vaste plek. Helaas is niet zeker of dit succesvol was. 
Bergen: Op landgoed  Karperton wordt ook een stel vermoed.  Mogelijk een territorium. 
Heerhugowaard: in het vroege voorjaar zagen Peter en ik IJsvogels langs de watergang op de hoogte van de 
Woestijnvaraan, echter later niet meer. In de tuin van Cees Verkerke aan de Beukenlaan zijn twee nesten 
grootgebracht. 
Langedijk: het eiland naast de Roerdomp leverde in ieder geval een territorium op met een waarschijnlijk 
broedsucces. De broedgevallen van Castricum worden niet meer opgenomen wegens een eigen 
ijsvogelwerkgroep. 
 
Hiermee komt het aantal op 10 territoria waarvan er in ieder geval 4 met zekerheid succesvol waren. 
Het aantal waarnemingen in NH tussen 1 april en 15 mei 2019 was 326. Hiervan maar 9 in onze regio. De 
meeste waarnemingen betrof Groot Amsterdam. In 2018 waren in Noord-Holland in diezelfde periode 155 
meldingen. Op de vinkenbaan in Castricum bleken in 2019 13 ijsvogels te zijn geringd; in 2018 waren het 14.  
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Aan de hand van de resultaten kom ik tot onderstaand overzicht.  
 

Overzicht territoria/broedparen per gemeente vanaf 1999 tot en met 2019 

 
Graag wil ik eenieder hartelijk bedanken die geholpen heeft met het onderhouden en maken van wanden; 
doorgeven van waarnemingen; het monitoren en het insturen van foto’s. 
IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o. 
 
R. Polder 
 
3.6 Paddenstoelenwerkgroep 
 
Overzicht excursies en excursieopkomst 2019 van PWG “De Noordkop” 
en het aantal waarnemingen. 
16 febr    Geestmerambacht                                15  pers        Aantal soorten   72 

20 april   Geestmerambacht                                31 pers                                       51 

17 aug     Woudweg eo                                         14 pers                                       95 

24 aug     Oude Hof                                                15 pers                                     111 

31 aug     SBB Duinvermaak                                   5 pers                                       56 

21 sept    Heilooörbos                                           10 pers                                     136 

28 sept    Ilperveld                                                   8 pers                                        48 

5 okt        Robbenoordbos                                    13 pers                                     133 

12 okt      SBB Schoorl  Baaknol                           35 pers                                     182 

19 okt      Heilooërbos                                           15 pers                                     103 

24 okt      SBB Baaknol                                          30 pers                                      182 

2 nov       Kennemerstrand                                   20 pers                                       72 

9 nov       Zwanenwater                                         16 pers                                     109 

16 nov     Kleidijken Hondsbosse                           6 pers                                       48 

Totaal aantal excursies  14                Totaal aantal waarnemingen     1402 

                                                                 Gem, aantal per excursie          100  

Totaal                                233 Excursiedeelnemers.   

Martijn Oud 

 

gemeente 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Alkmaar 1 1  1 1 1 1 1 2 5 3 1 2 1 2 3? 5 9 13 0 6 

Heiloo   1 1 1 1 1 1 1 1   1    1 4 5 1 1 

Castricum/Limmen     1 1 1 1 1 2  1    1 2 3 3 0 nvt 

Bergen        2 1 1 1 1 1 1 1? 1 5 6 5 0 1 

Heerhugowaard       1 1 3 5 2 2 1   1? 4 3 2 0 1 

Langedijk        2 2 2   2 1 1 2 4 3 4 1 1 

Obdam          1 1 ?     1 1 2 0  

totaal 1 1 1 2 3 3 4 8 10 17 7 5 7 3 4? 8? 22 29 34 2 10 
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3.7 Cursussen 

Ook in april en mei 2019 werd er een cursus veldbiologie in wijkcentrum Overdie georganiseerd door 

Jeanette den Herder en haar docententeam. In zes cursusavonden werden Landschap en naamgeving, 

Strand, Planten, Vogels, Vleermuizen en Kleine zoogdieren behandeld. In het kader van de cursus werden er 

vijf excursies aangeboden. Aan de cursus namen negentien cursisten deel, waarvan er twee lid werden van 

onze KNNV-afdeling. Wegens succes wordt de cursus geprolongeerd. 

Daarnaast stond in 2019 voor de vijfde keer een plantendeterminatiecursus op het programma in de Hortus 

van Alkmaar. Marianne Knip coördineerde deze cursus, waarbij de 21 cursisten in vier bijeenkomsten onder 

leiding van Tineke Dekker de beginselen van het determineren uitgelegd kregen. Er werd gewerkt met de 

Veldgids Nederlandse Flora van Eggelte en met de Heukels. Ook deze cursus voldeed aan de verwachtingen. 

Een van de deelnemers schreef zich in als nieuw lid. 

4.Natuurbeleving 

4.1 LEZEX lezingen 

In het verslagjaar 2019 zijn er vijf lezingen gehouden in het wijkcentrum Overdie te Alkmaar.  

23 januari 2019 

In de lezing “Veranderingen in bodemfauna in de Noordzee door de bouw van constructies als windmolens, 

platforms en eilanden” heeft Robbert Jak toegelicht hoe het gebruik van de Noordzee verandert en wordt 

geïntensiveerd en wat daarvan de mogelijke consequenties kunnen zijn. Robbert Jak heeft een beeld 

geschetst van hoe het bodemleven van de Noordzee er mogelijk uit gaat zien.  

Drs. Robbert Jak is onderzoeker mariene ecologie bij Wageningen Marine Research in Den Helder. 

 

27 februari 2019 

Tycho Hoogstraate, adviseur voor de sector Natuur bij PWN en voormalig boswachter heeft in zijn lezing 

“Dynamiek in het duinbeheer” ons meegenomen langs de factoren die de dynamiek bepalen. 

Klimaatverandering, veiligheid, drinkwaterwinning en Natura 2000 zijn maar een paar termen waar de 

duinbeheerder van vandaag de dag voor staat. Hoe behouden we de huidige natuurwaarden en spelen we in 

op grote vraagstukken in de toekomst? De rol van dynamiek tussen zand en wind krijgt in de toekomst een 

steeds grotere rol. Allemaal factoren die veel betekenen voor het duin van vandaag en morgen.  

 

25 september 2019 

In deze lezing is drs. A. Wakker (Arend) ingegaan op de vraag wat een zintuig eigenlijk is en waar dat in een 

plant zou kunnen zitten. En hoe de verschillende werelden van zwaartekracht, licht, geur, tijd en ruimte door 

planten kunnen waargenomen worden. 

Drs. Arend Wakker is bij het IVN-Amsterdam natuurgids en docent en geeft cursussen bij Hortus Botanicus te 

Leiden. 

 

23 oktober 2019 

Een lezing van Joliene Wennink, verbonden aan de Zoogdierenvereniging en Wolven in Nederland 

Haar lezing “De Wolf en de Goudjakhals in Nederland” is gegaan over de opmars van 

de wolf en de goudjakhals in West Europa en in het bijzonder in Nederland. 

Wolven in Nederland is een samenwerking van Natuurmonumenten, ARK 

Natuurontwikkeling, FREE Nature, Koninklijke Jagersvereniging, IFAW, Landschap 

Overijssel, Studio Wolverine, Rewilding Foundation, van Bommel Faunawerk, Wereld 

Natuur Fonds, IVN en Zoogdiervereniging. 
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27 november 2019  

Een lezing van Jan-Willem van Velzen verbonden aan Aardbalans, een ideëel bedrijf dat staat voor leren 

geven om aarde, mens en leven. 

De lezing “Aardkundig erfgoed van Nederland” is gegaan over alle aardkundige 

landschappen van Nederland, en de terreinvormen daarbinnen, inclusief de menselijke invloed erop. En hoe 

deze landschappelijke geodiversiteit in belangrijke mate bijdraagt aan de biodiversiteit van Nederland. 

 

Alle lezingen waren vrij toegankelijk. De keuze van de onderwerpen is gemaakt door John Scheepe, IVNNKL-

vertegenwoordiger in de werkgroep LEZEX. 

Het aantal bezoekers lag tussen de 50 en 70 per lezing waarbij de verdeling tussen KNNV en IVNNKL 

ongeveer 3:1 was (getallen zijn schattingen). 

 

John Scheepe 

 

4.2 LEZEX excursies en Door-Leden-Voor-Leden 

 

Er zijn door Gré Stelling en Evert Maarschall twee algemene excursies georganiseerd. De eerste vond plaats 

op 30 maart: een vogelexcursie o.l.v. Rob Monsees met 12 deelnemers naar Texel met als vervoermiddel de 

automobiel. Hoogtepunten: een grote burgemeester bij de Petten, tweemaal een zingende blauwborst aan 

de rand van het noordelijkst gelegen Horsmeertje, regelmatig bruine kiekendieven, bij de Bol honderden 

rotganzen, bij Utopia 3 foeragerende lepelaars en bij het noordelijk deel van de Slufter 10 paar eidereenden, 

een pijlstaart en een grote groep rosse grutto’s.                                                                                                                                         

De tweede excursie vond plaats in de zomer en wel op 17 augustus o.l.v. Evert naar een voor bijna alle  7 

deelnemers onbekend natuurgebied van Natuurmonumenten bij Wolfheze. Vanaf station Wolfheze werd 

een rondwandeling gemaakt over een historisch landschap met grafheuvels, heide met fraaie jeneverbessen, 

loof- en naaldbospercelen, drooggevallen sprengen met op de walkant eeuwenoude eiken, de zogeheten 

“Wodanseiken” en beken met een uitbundige begroeiing van dubbelloof. Ondanks het miezerige weer was 

men enthousiast over dit gebied.  

Daarnaast werden twee avonden in het kader van “Door-Leden-Voor-Leden” (DLVL) in de kantine van de 

Rekerhout georganiseerd. De eerste op 14 februari met twee sprekers: Lineke Barendregt over spinnen en 

Dirk Barendregt over het onderwerp “Kleine gevaren, grote gevolgen” in de natuur.  De tweede lezing vond 

plaats op 12 december. Deze werd gegeven door Natasja Nachbar, boswachter bij PWN, met een boeiende 

lezing over het duinbeheer zoals dat door PWN uitgevoerd wordt, met als titel: “Dynamisch duin, nut en 

noodzaak in veranderende tijden”. 

De lezingen werden door respectievelijk 10 en 14 mensen bezocht. 

Evert Maarschall 

4.3 Lezingen Den Helder 

Voor het eerst werden er dit jaar lezingen op de zaterdagmiddag in de Helderse Vallei georganiseerd, die 

duidelijk in een behoefte voorzien. 

zaterdag 26 januari: Ijsland, geologie en vogels. Door: Klaas Bart en Marinco Lefevere. Ongeveer 60 

belangstellenden. 

zaterdag 23 februari: Sprinkhanen en krekels met hun geluiden door Wilbert kerkhof. 35 belangstellenden. 

zaterdag 23 maart: Vogeltrek in breed perspectief. Door Kees Boele. Ook 35 toehoorders. 
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zaterdag 28 september: De autochtone marine fauna. Door Peter van Bragt. 34 belangstellenden. 

zaterdag 26 oktober: Nachtvlinders. Door Klaas Kaag. 10 belangstellenden. 

zaterdag 23 november: Vochtige duinvalleien. Door Theo Baas. 30 belangstellenden. 

Tineke Broersen 

4.4 Dinsdaggroep 

Inmiddels het 5e jaar van de Dinsdaggroep en met heel veel plezier. Op onze leeftijd gaat de tijd veel te vlug 
en is het jaar zo weer om. Het lijkt wel of wij op dinsdag veel geluk hebben wat het weer betreft. Een enkele 
afzegging van slecht weer en ook van de hitte. Dat euvel hoort er jaarlijks bij, dus geen nieuws. Wel jammer 
dat dat op 23 juli gebeurde met ruim 30oC die dag, deze was gepland naar Volendam, het “Heitje van 
Katham”. Door kenners werd ik gebeld met de vraag: “Hoe ga je dat doen, je komt er niet in”? Daar had ik 
een geheim plannetje voor bedacht. Misschien lukt dat komend jaar. 
De fietstocht naar Den Ilp en ’t Twiske was een succes. Zo ook de fossielentocht door de Alkmaarse 
binnenstad verzorgd door Lineke en Dirk Barendrecht.  
De bijzonderheden staan zoals gebruikelijk in het wekelijkse verslag, die ter informatie ook verstuurd 
worden naar Marian van der Laan, coördinator van de Woensdaggroep en Pieter Korstanje als bestuurslid. 
De jaarverslagen van voorgaande jaren nog eens doorgelezen en dan valt me het volgende op: meer 
zelfvertrouwen, wijzer, meer zoekende en met nog meer plezier, echt het wekelijkse uitje samen. De 
afwisselingen in de verschillende biotopen en nog steeds een aantal nieuwe wandelingen worden 
gewaardeerd. We klimmen nog steeds over hekjes en dit jaar zijn we door de wegversperring gereden als 
randgroep-ouderen, wat ons een schoonmaakmiddel kostte om de auto schoon te krijgen, omdat we over 
een zopas met bitumen bespoten wegdek reden en dat zonder boete.  
Nieuwe mensen, de vaste kern wordt steeds groter.  Op 29 oktober een paddenstoelen-excursie in het 
Heilooërbos liepen we met 20 mensen en had ik die dag drie afmeldingen. Het gemiddelde aantal mensen 
per week is toegenomen en zoals gezegd met vaste kern in wisselende samenstelling. 
Lezingen; Harm Niesen over Libellen, Evert Maarschall over de Elbe en botanische tochten door Nederland, 
Gré Stelling over een Bloemlezing in Zwitserland, Theo Baas over zijn reizen door Wit Rusland, Arjen Geerling 
over zijn Middellandse Zee reizen. 
Dus 5 lezingen van top kwaliteit door eigen leden, echt bijzonder want elk jaar anders. 
Dit alles met zoveel plezier, we gaan door tot we erbij neervallen. 

 
Jannie Nijman 

  
4.5 Woensdaggroep 

Bij de Woensdaggroep staan natuurstudie en natuurbeleving centraal. Opzet: excursie op woensdag, van 

13.30 tot ± 16.30 uur, of 11.00 tot ± 16.30 uur, aan- of afmelden niet nodig.  

De aankondiging van de activiteiten van de Woensdaggroep staan in BLAD, in de BLADLUIS en op de website. 

Van iedere activiteit wordt een excursieverslag gemaakt dat digitaal wordt rondgestuurd, vaak geïllustreerd 

met foto’s van deelnemers. Als er een gedicht gemaakt wordt naar aanleiding van een excursie wordt ook 

dat toegezonden.  

De meeste excursies van 2019 vonden plaats in de middag. In 2019 zijn er 50 activiteiten georganiseerd. 

Zestien keer werd er al om 11.00 uur in de ochtend gestart, dit laatste in verband met de afstand. Eén keer 

om 21.00 uur i.v.m. het excursiedoel: vleermuizen.  

Eén keer ging de excursie niet door, op 24 juli, dit i.v.m. de hitte. 
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De gemiddelde opkomst in 2019: twaalf deelnemers. 

Er waren vier lezingen in Parnassia: Luc Knijnsberg over nachtvlinders; Carola van den Tempel over 

vleermuizen; Natasja Nachbar over dynamiek en verstuiving in de duinen; Jan Gerhardus over kraanvogels, 

bijeneters en purperreigers. 

Excursieleiders, en in een aantal gevallen ook bedenkers van nieuwe excursiedoelen, waren: Piet Winder en 

Michel Rühland, daarnaast Evert Maarschall, Sjaak Liefting, Dirk en Lineke Barendregt, Trudy Kühne, Natasja 

Nachbar, Luc Knijnsberg, Piet Brouwer, Joop de Wit, Auke Burrie, Peter Zijp en Jan Boersma. 

Twee keer gingen we op pad met een gids van LNH: naar een afgesloten deel van de Helderse Duinen en 

naar ‘t Kuitje. (Deze bestemmingen zijn niet toegankelijk zonder gids.) 

Naast excursiedoelen die al jaren bezocht worden, waren er dit jaar ook een paar nieuwe excursies: 

vleermuizen spotten in de Oudorperpolder; een bezoek aan de Schaapskooi en schaapskudde, met 

toelichting van Marijke Dirkson; Waterberging Twisk; Naar Texel o.l.v. Evert Maarschall. 

Iedereen die zich op enige wijze heeft ingespannen zeggen wij hartelijk dank. 

Marian van der Laan 

5. Natuurbescherming 

Jaarverslag ANIMO 

ANIMO heeft een Natuurinclusief Bouwen seminar gehouden ivm de geplande hoogbouw in Overstad en 

langs het Noord-Hollands kanaal. Wethouder Braak van Groenlinks heeft hier o.a. een toespraak gehouden. 

De reacties op deze seminar waren erg positief. 

ANIMO heeft een officiële brief naar het college gestuurd met de vraag of er bij de vervanging van de 

stadsverlichting lampenkappen gebruikt kunnen worden die geen strooilicht geven. Een armatuur die dat 

tegen gaat, is bovendien goedkoper. Dit levert een win–win situatie op. Tot op heden is daar nog geen 

reactie op gekomen, maar informeel is wel verteld dat de verlichting van het Zwijnsmeerpad langs de 

Oudorperhout zo spoedig mogelijk vervangen wordt. 

Er is een boomplantdag georganiseerd waarbij scholieren van een school in Overdie bomen hebben kunnen 

planten in hun wijk. 

Ten aanzien van het parkeren bij de tot hotel omgebouwde gevangenis Schutterswei  wordt alles in het werk 

gesteld om de aanleg van minstens 23 parkeervakken aan de voorzijde tegen te gaan. Met gemeente en 

bewoners wordt gekeken naar alternatieven. 

In de Oudorperhout werd dit voorjaar een klein perceel met meer dan 50 schapen beweid. Er bleven alleen 

wat brandnetels over. Om dit soort uitwassen te voorkomen is voorgesteld een beheerplan te laten maken 

voor de Oudorperhout. Wethouder Braak van Groenlinks en fractievoorzitter Jeanine Visser van de Partij van 

de Dieren hebben zich laten informeren dmv een rondleiding. Wethouder Van Zon en wethouder Braak 

hebben nu besloten om intern door ambtenaren voor de Oudorperhout een collegestuk voor te bereiden. 

Dit zou dan in Juni 2020 aan de raad worden voorgelegd. Wethouder Van Zon legde in ons kwartaaloverleg 

uit dat de raad gevraagd wordt om een duidelijke keus te maken tussen alleen botanisch beheer of een 

beheer dat vooral gericht is op weidevogels (met extra waterpeilverhoging). Wij volgen dit op de voet en 

zullen ons ideale plaatje steeds aan de gemeente-ambtenaren en de raadsleden duidelijk maken. Goed 

botanisch beheer en weidevogels sluiten elkaar natuurlijk helemaal niet uit. 

Met diverse ambtenaren van het HHNK is besproken of de inrichting en beheer van watergangen niet 

natuurvriendelijker kan. Met name het beheer langs de brede wateren rond de Beverkoog zouden vrij 
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eenvoudig kunnen worden aangepast. Het schonen van kleine slootjes zou gefaseerd en minder intensief 

kunnen. 

Met ANIMO proberen we te voorkomen dat de boomstroken/heggen langs de weg naar Schagen worden 

weggezaagd. De provincie wil dat graag omdat ze daar geld voor hebben gekregen van de overheid. Ze 

gebruiken het argument van verkeerveiligheid maar ANIMO vindt dat onterecht. Het beschikbare geld kan 

beter gestoken worden in het ecologisch beheren van de provinciebermen. 

 Peter Stoop, afgevaardigde voor de KNNV bij het Alkmaarse milieu- en natuurplatform ANIMO. 

6. Communicatie 

6.1 BLAD 

BLAD verscheen in 2019 vier keer, de nummers 56, 57, 58 en 59. 

De redactie bestond uit Ger Augustus, hoofredacteur, Marjolein Boersma, Evert Maarschall, René Glas en 

Keat Kho. Bert Buizer maakte tot zijn overlijden op 20 januari 2019 eveneens deel uit van de redactie. Alle 

nummers van BLAD zijn op de website terug te vinden. 

6.2 Bladluis 

Bladluis is de naam van de digitale nieuwsbrief van onze afdeling. In 2019 is de Bladluis viermaal verschenen. 
De Bladluis wordt per email toegestuurd aan alle leden waarvan het emailadres bekend is en is daarnaast op 
de website te vinden. 
 
In de nieuwsbrief is informatie te vinden over de activiteiten van de werkgroepen. Er worden nieuwe 
uitgaven van de KNNV-Uitgeverij gepresenteerd en er is overig nieuws over de KNNV en over de natuur in 
onze omgeving te vinden. In Bladluis 3 werd ruim aandacht besteed aan de resultaten van de 
duizendsoortendag. 
 
Pieter Korstanje 
 
6.3 Website en Facebook 

De website geeft ruimte aan alles wat er op hoort te staan, is in de praktijk goed te beheren en wordt zo’n 

170-180 keer per dag bezocht. Eind 2017 heeft Pieter Korstanje de Facebook-pagina van de vereniging 

opnieuw opgestart: informatie kan op deze manier snel gedeeld worden.  

6.4 Pr-activiteiten 

Voor de vijf lezingen in Wijkcentrum Overdie werd een persbericht gestuurd naar een aantal websites, zoals 

die van Natuurgids Alkmaar en die van IVN-NKL, en naar een aantal kranten en huis-aan-huisbladen. Ook 

voor de beide cursussen, de cursus “Veldbiologie” en de cursus “Planten determineren” werd een 

persbericht naar dezelfde adressen gestuurd. 

Marian van der Laan 

6.5 Publieksactiviteiten 
 
KNNV Alkmaar-Den Helder was aanwezig op de Lentedag bij de Helderse Vallei en op de Beestjesdag en 
Paddenstoelendag van IVN en PWN bij de schaapskooi in Bergen. Coördinatie publieksdagen was in goede 
handen bij Marianne Knip. 
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7. Financieel jaarverslag over 2019 en begroting 2020 
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Toelichting exploitatierekening 2019, begroting 2020 en  
balans per 31 december 2019 
 
ALGEMEEN 
De boekhouding vindt plaats in Excel. Dit werkt makkelijk, behalve voor boekjaar overschrijdende betaling en 
inkomsten. Het zijn daarnaast relatief kleine bedragen. Daarom wordt vanaf dit jaar alles wat betaald of 
ontvangen is in het boekjaar, geboekt in het lopende boekjaar. Dus er zijn geen debiteuren en crediteuren 
meer in de balans. 
 
Het boekjaar is afgesloten met een exploitatieoverschot van € 1.038,61. 
 
Opvallende afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn te noemen:  
 
Jubileum 
In de balans is in de afgelopen jaren een voorziening getroffen van € 5.500. Hiervan was na het jubileum jaar 
nog € 2.720,39 van over.  Deze voorziening was bedoeld voor een jubileumboekje.  Maar door vooral 
technische problemen is dat niet verwezenlijkt.  Wel was er door 3 gemeenten voor € 1.279 aan subsidie 
verleend, dat zal komend jaar moeten worden terugbetaald. 
 
Cursus veldbiologie en cursus planten determineren 
De 2 cursussen liepen wederom zeer goed. Het cursusgeld bracht € 1.975,00 (begroot € 1.410,00) op. De 
kosten waren iets hoger dan begroot, zijnde € 1.103,39 (begroot € 1.040,00). Dit resulteert in een mooi 
positief saldo van € 501,61.  
 
Blad 
Het blad heeft dit jaar € 2.463,81 (begroot € 1.950,00) gekost. Het abonnementsgeld leverde € 17,00 
(begroot € 30,00) op. Hetgeen resulteert in een saldotekort van € 526,81 ten opzichte van de begroting. 
 
Verkoopmateriaal 
Het resultaat van de verkoop materiaal is € 410,90 (begroot € 300,00). De aanschaf van materiaal was 
€ 103,62 (begroot € 200,00).  De positieve bijdrage ten opzichte van de begroting € 207,28. 
Daarnaast is een deel van het aanschafte materiaal aangewend voor de cursussen. 
 
Den Helder  
Het was een actief jaar in Den Helder met een aantal lezingen en een 1000 soorten dag. De kosten € 
1.262,31 komen ten laste van de Voorziening Den Helder. 
 
EXPLOITATIEREKENING EN BEGROTING 
 
Contributies € 9.161,75 
De afdracht aan het Landelijk Bestuur is € 6.234,75 (begroot € 6.000,00). 
Van de contributie-inkomsten bleef voor onze afdeling dus nog € 3.027,25 over om zelf te besteden, dit is 
32,7 %.  
 
In de Algemene Ledenvergadering van 2005 is besloten dat onze afdeling voor het aanpassen van de 
contributie gebruik zal maken van de consumentenprijsindex van het CBS. Het Landelijk Bestuur hanteert 
deze cijfers ook voor de aanpassingen van de afdracht. Voor een eventuele aanpassing in 2021 geldt de 
wijziging van de index in 2019. Deze index is 2,63 %. Vanaf 2020 worden de contributies bij verhoging 
afgerond op hele euro’s. De contributie voor gewone leden wordt in 2021 conform deze berekening 
verhoogd naar € 33,00, de contributie voor huisgenootleden naar € 13,00 en voor jeugdleden blijft het op 
€ 18,00. 
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Donaties € 50,00 
Onze bedrijfsdonateur heeft dit jaar een donatie overgemaakt. 
 
Giften € 194,50 
Dit bedrag bestaat geheel uit extra bijdragen boven de minimum contributie.  
De begroting van deze post is vanwege een eenmalige extra vrijwillige bijdrage van € 500,00 verhoogd. 
 
Abonnementen Blad € 17,00 
Het aantal abonnementen van het “Blad” is 2.  
Door de onregelmatige betalingen fluctueert het bedrag per jaar. 
 
Rente € 13,91 
De rente op de ASN spaarrekening die is bijgeschreven in het boekjaar 2019. 
De rente daalt de laatste jaren stelselmatig. Deze is nu op € 0,00 begroot. 
 
Stichting ANIMO, bijdrage porto € 300,00 
Het betreft feitelijk een indirecte subsidie van de gemeente Alkmaar in de vorm van vergoeding van 
portokosten (incl. Blad). Met ingang van 2013 is de maximale vergoeding gesteld op € 300,00. 
 
IVN, bijdrage lezingen € 374,70 
De lezingen zijn vrij toegankelijk voor iedereen.  
Het IVN vergoedt 50% van de kosten.  Het bedrag is dit jaar lager dan de helft, omdat een deel in komend 
boekjaar is gefactureerd. Daarom is volgend jaar iets meer begroot. 
  
Diverse inkomsten € 335,87 
Dit bedrag bestaat (voornamelijk) uit vrijwillige bijdragen van de lezingen. 
 
Saldo verkoopmateriaal € 207,28 
Dit jaar is er € 410,90 aan materiaal verkocht (begroot € 300,00) 
Er is € 103,62 aan materiaal ingekocht (begroot 200,00).  
De voorraad wordt niet in de balans opgenomen. 
 
Saldo cursus veldbiologie en cursus planten determineren € 501,61 
De 2 cursussen liepen wederom zeer goed. Het cursusgeld bracht € 1.975,00 (begroot € 1.410,00) op. De 
kosten waren iets hoger dan begroot, € 1.103,39 (begroot € 1.040,00) .  
 
Saldo IJsvogel Werkgroep € 0,00 
Onze afdeling beheert de financiën van de IJsvogel Werkgroep. Dit jaar waren er geen financiële activiteiten. 
 
Saldo werkgroep vlindertuin € -41,62 
Onze afdeling beheert de financiën van de werkgroep Vlindertuin. De inkomsten bedroegen € 95,00, de 
uitgave € 136,62. Het saldo is ten laste van de balans. 
 

Jaar

berekend afgerond berekend afgerond berekend afgerond berekend afgerond

Verhoging in %

Contributie gewone leden 33,10     € 33,00 32,25     € 32,00 € 31,71 € 31,50 € 31,28 € 31,00

Contributie huisgenootleden 12,82     € 13,00 12,49     € 12,50 € 12,28 € 12,50 € 12,11 € 12,00

Contributie jeugdleden 18,15     € 18,00 17,68     € 18,00 € 17,39 € 17,50 € 17,15 € 17,00

2021

2,63%

201820192020

0,30%1,39%1,70%
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Saldo Jubileum € 0,00 
Het Jubileumboekje is niet uitgegeven, daarom zijn er geen kosten gemaakt. 
Omdat in het verleden wel subsidie is verleend, zal dit jaar € 1.279 worden teruggestort. 
Ook wordt er mogelijke een speciaal “BLAD” uitgegeven. Deze uitgaven zijn begroot op € 1.700,00.  
 
Afdracht Landelijk Bestuur € 6.234,75 
De afdracht over 2019 bedroeg € 21,25 voor gewone leden en € 7,75 voor huisgenootleden. 
In 2020 zal de afdracht € 21,75 voor gewone leden en € 7,75 voor huisgenootleden bedragen.  
 
lezingen € 969,90 
Het betreft de kosten van alle lezingen met uitzondering van de lezing na de jaarvergadering en excursies. De 
helft van de kosten van de lezingen wordt vergoed door de IVN-afdeling. 
 
Lezing en Excursie € 149,93 
Het betreft vooral de kosten voor “Door-Leden-Voor-Leden” avonden. 
 
Blad incl. porto € 2.463,81 
Het blad heeft dit jaar € 2.463,81 (begroot € 1.950,00) gekost. Daarnaast zijn de drukkosten hoger door 
jaarlijkse kosten voor opslag en software pakket. De drukkosten bedroegen € 1.713,00 en de verzendkosten 
€ 750,81 
 
Diverse kosten € 428,00 
Deze post bestaat voornamelijk de kosten voor de nieuwjaarsreceptie, de ALV, en afscheidscadeaus. 
 
Betaalde contributies € 0,00 
Dit jaar is niets betaald 
 
Bankkosten € 270,76 
Het betreft de kosten van de ING bank en IBANC. 
Deze waren wat hoger door extra incassokosten aan het begin van dit jaar. De kosten voor IBANC vervallen 
per 2020 
 
 
Porto (excl. Blad) € 85,96 
 
Dinsdag/woensdaggroep uitgaven € 43,15 
 
Steun plaatselijke actie € 0,00 
Dit jaar geen uitgave 
 
Lief- en leedpot € 42,00 
Er is voor 2 leden een attentie gekocht. 
 
Den Helder € 1.262,31 
Het was een actief jaar in Den Helder met een aantal lezingen en 1000 soorten dag. De kosten € 1.262,31 
komen ten laste van de Voorziening Den Helder. 
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BALANS 
 
Reserve per 31 december 2019 € 11.548,08 
De resultante van de 4 voorzieningen is een afname van € 1.303,93. 
Het exploitatie overschot is € 1.038,61. 
De financiële reserve per 31 december 2018 (€ 10.509,47) is vermeerderd met dit exploitatie overschot 
 
Voorziening kosten IJsvogel Werkgroep € 596,01 
Deze voorziening is in 2007 gevormd uit het saldo van de voormalige eigen rekening van de 
IJsvogelwerkgroep. Het bedrag zal worden aangewend ter dekking van specifieke kosten van deze 
werkgroep. De voorziening per 31 december 2019 is gelijk aan 31 december 2018, omdat er geen financiële 
activiteiten waren. 
 
Voorziening jubileum 2018 €  2.720,39 
De voorziening per 31 december 2019 is gelijk aan 31 december 2018, omdat er geen financiële activiteiten 
waren. 
 
Voorziening werkgroep Vlindertuin € 0,18 
De werkgroep Vlindertuin is een samenwerkingsverband tussen onze vereniging en IVN Noord-
Kennemerland. De kosten en baten van de werkgroep maken geen deel uit van onze exploitatierekening. Het 
negatieve saldo (-€41,62) is daarom ten laste van deze post op de balans. 
 
Voorziening voormalige afdeling Den Helder € 11.174,84 
Het bedrag zal worden aangewend voor activiteiten, zoals lezingen, excursies en cursussen, in Den Helder en 
omgeving. 
De voorziening per 31 december 2018 (€ 12.437,15) is verminderd met de kosten van 2019 (€ 1.262,31). 
 
Crediteuren € 241,50 
€ 224,50 vooruit ontvangen contributies 
€ 17,00 vooruit ontvangen abonnement Blad 
Vanaf dit jaar (2020) wordt alles wat betaald of ontvangen is in het lopend boekjaar, ook geboekt in het 
lopende boekjaar. 
Dus er zijn geen debiteuren en crediteuren meer in de balans. 
 

8. Leden en bestuur 
 
8.1 Leden 
De afdeling telde op 31 december 2019 306 leden. 
 
8.2 Bestuur. 
Het bestuur bestond uit vijf leden: voorzitter Ruud Maarschall, secretaris 
Marian van der Laan (t/m maart), Jeanette den Herder (vanaf eind maart), penningmeester Herman van 
Kampen, veldbiologisch secretaris Pieter Korstanje en algemeen lid Evert Maarschall. 
Marjolein Boersma verzorgt al jaren de ledenadministratie. Bovendien notuleert zij de 
bestuursvergaderingen. Zij maakt geen deel uit van het bestuur. 
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8.3 Schema aftreden bestuursleden 
 

 2010 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 2022 

Ruud Maarschall     o   x   x   

Marian van der 
Laan 

o   x   x   xx    

Jeanette den 
Herder 

         o   x 

Pieter Korstanje       o   x   x 

Herman van 
Kampen 

        0   x  

Evert Maarschall          o   x 

 

o = benoeming 
x = herbenoeming 
xx = niet meer herbenoembaar 
(Het eerste schema van aftreden werd gemaakt in 2005.) 
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Bijzondere data 2020 voor zover bekend 

 

Datum Wat Waar en hoe laat 

Za. 4  januari Nieuwjaarsreceptie samen met IVN NKL Parnassia, Bergen aan Zee, 15.00-17.00 uur 

Wo. 15 januari Kopij voor BLAD 60 BLAD 60 verschijnt begin maart 

Wo. 22 januari LEZEX Myrthe Fonck en Wouter Bol  
Effecten klimaatverandering op duinen 

Alkmaar, Wijkcentrum Overdie 20.00 uur 

Za. 25 januari Lezing Kees Boele Licht op het veen Den Helder, Helderse Vallei, 13.30 uur 

Za. 22 februari Lezing Gerhard Cadee Spoorzoeken op 
schelpen 

Den Helder, Helderse Vallei, 13.30 uur 

Wo. 26 februari LEZEX Otte Zijlstra Brazilië Alkmaar, Wijkcentrum Overdie 20.00 uur 

Ma. 9 maart Bestuursvergadering Alkmaar, Honthorstlaan, 19.30 

Za. 28 maart Lezing Ron Mes Vogelwacht op 
Engelsmanplaat 

Den Helder, Helderse Vallei, 13.30 uur 

Wo. 1 april  ALV Alkmaar, Wijkcentrum Overdie, 19.30 

Wo. 15 april Kopij voor BLAD 61 BLAD 61 verschijnt begin juni 

Zo. 14 juni Natuurfeest-10 jaar De Helderse Vallei Den Helder, Helderse Vallei, 10.00-17.00 uur 

Wo. 15 juli Kopij voor BLAD 62 BLAD 62 verschijnt begin september 

Wo. 23 
september 

LEZEX lezing Alkmaar, Wijkcentrum Overdie, 20.00 uur 

Za. 26 september Lezing Caroline Elffrich Kennismaken met 
spinnen 

Den Helder, Helderse Vallei 13.30 uur 

Zo. 4 oktober Paddenstoelendag Bergen, Schaapskooi 

Do. 15 oktober  Kopij voor BLAD 63 BLAD 63 veschijnt begin december 

Za. 24 oktober Lezing Natasja Nachbar? Den Helder, Helderse Vallei, 13.30 uur 

Wo. 28 oktober LEZEX lezing Alkmaar, Wijkcentrum Overdie, 20.00 uur 

Wo. 25 november LEZEX lezing Alkmaar, Wijkcentrum Overdie, 20.00 uur 

Za. 28 november Lezing Carola van den Tempel 
Vleermuizen 

Den Helder, Helderse Vallei 13.30 uur 

 


