
 

 

 

 

 

KNNV afd. Fryslân jaarvergadering 2016 op
20 februari 2016 na een wandeling in de   
Bûtenpleats (Koaidyk 10) te Earnewâld.
Aanvang 14:00 uur, 1½ uur wandelen, start vergadering 15:30 uur.

1.    Opening door de voorzitter Siemen Rienstra.

a)    Hij heet allen van harte welkom en refereert aan het feit dat de gefuseerde afdelingen Drachten en

Leeuwarden voor het eerst een ledenvergadering in deze samenstelling houden.

b)    Er zijn geen andere kandidaten die zich beschikbaar stellen om zitting te nemen in het bestuur, behou

dens de twee die al genoemd zijn bij punt 10.

c)    Er is geen andere naam binnen gekomen voor de naam van onze afdeling dan de door het bestuur

voorgestelde naam: “afdeling Fryslân”.

2.    Mededelingen, ingekomen en uitgaande post.

a)    Berichten van verhindering: Meindert Swart (vakantie), Frank van den Haak (werk), Trienke Wijnalda,

Nellie Oosting, Anja Kerkhof en Jaap Schelvis.

b)    Verzocht wordt om de presentielijst te tekenen.

3.    Ingekomen stukken. De voorzitter vermeldt nog de stand van zaken rond de samenwerking tussen de

landelijke KNNV en de IVN. Een samenwerkingsovereenkomst zal binnenkort worden getekend.

4.    De notulen van de jaarvergadering d.d. 2 februari 2015 staan in de Wetterklaver. De notulen worden

ongewijzigd vastgesteld. Van de jaarvergadering van de afdeling Leeuwarden van 18 april 2015 is geen

verslag beschikbaar.

5.    Natuurhistorische jaarverslagen. Keurig verzorgd door Wilma Trumpie, doet het waarschijnlijk al meer

dan 20 jaar. Het verslag staat afgedrukt in de Wetterklaver.

6.    Verslagen werkgroep:

-    Vogels: Hotse Simonides leest het verslag voor.

-    Planten: er is geen verslag beschikbaar.

-    Insecten: is opgenomen in de Wetterklaver.

De verslagen worden voor kennisgeving aangenomen.

7.    Door de penningmeester Ada van Binsbergen wordt aan de hand van een overzicht van de jaarcijfers

verslag gedaan van de financiën over 2015 van de afdeling Drachten. Na enkele vragen kan de vergadering

instemmen met de cijfers in afwachting van het verslag van de kascommissie.

8.    Door Erica Bijl worden (mede namens Nellie Oosting) de bevindingen van de kascommissie ten aanzien

van de jaarcijfers ter kennis van de jaarvergadering gebracht. De commissie constateert dat de cijfers er

goed uitzien en het beheer van de penningmeester niets te wensen overlaat.

De commissie stelt de vergadering dan ook voor aan het bestuur en in het bijzonder de penningmeester

décharge te verlenen voor het financieel beheer over 2015.

9.    Erica Bijl is aftredend als lid van de Kascommissie. Nellie Oosting blijft nog een jaar en Jan Cees Nauta

is bereid tot de kascommissie toe te treden. Marten Venema stelt zich beschikbaar als reservelid van de

kascommissie.
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10.    Het zittende bestuur (er zijn geen tegenkandidaten aangemeld) vraagt de vergadering om toestemming

om Bert Folbert als secretaris en David Scarse als penningmeester tot het bestuur te laten toetreden. Bij ac

clamatie wordt hiermee door de ledenvergadering ingestemd.

11.    Het bestuur vraagt om versterking van vrijwilligers voor bemensing van onze marktkraam, die enkele

malen per jaar aanwezig is bij festiviteiten (ongeveer vier maal per jaar). Het levert naamsbekendheid van

onze afdeling op. Wij staan o.a bij het Griene Nest in Sumar aan de Bosweg en bij de open dagen van

Passiflora. Henk Jansen en Hans Bijl stellen zich beschikbaar om mee te helpen. De bestaande lijst van vrij

willigers zal geactualiseerd worden.

12.    Verslag van de FMF wordt gedaan door onze vertegenwoordiger dhr. H. Jansen. Er is een nieuwe raad

van toezicht bij de FMF gevormd omdat de huidige te groot was. Verkiezing (15 personen) waarbij wij Henk

voorgesteld hebben, maar 4 reacties, dus Henk heeft zitting in de Raad van Toezicht van de FMF, samen met

o.a. de FFF (Foppe Hof).

13.    Activiteitenprogramma 2016. Tot en met juli als inlegvel in Wetterklaver. Natuurwerkdag: dit jaar willen

we wat meer KNNV-ers activeren. Hans Bijl wil wel weer de handen uit de mouwen steken samen met Roelie

Ansingh van landschapsbeheer Friesland. Wel doorgaan met het genereren van meer publiciteit. Klazien

Schroor zal eens contact opnemen met Roelie Ansingh van de plantenwerkgroep om wat meer levendigheid

in deze werkgroep aan te brengen. Rudie Offereins wil wel wat versterking bieden in het leiden van excursies.

14.    Verandering werkgebied en afdelingsnaam:

a)    Het bestuur krijgt van de vergadering toestemming tot uitbreiding van het werkgebied tot de hele pro

vincie Friesland, nu er één KNNV afdeling in onze provincie opereert.

b)    Tevens vindt het bestuur de naam afdeling Drachten e.o. de lading niet meer dekken. Het bestuur stelt

de naam “KNNV afdeling Fryslân”, maar is in voor andere suggesties. Met de naam van de nieuwe afdeling

wordt conform het voorstel van het bestuur ingestemd.

c)    Beide besluiten (onder a en b) zullen statutair vastgelegd worden.

15.  Van Annie van Dijk als redactrice van de Wetterklaver wordt afscheid genomen onder

overhandiging van een attentie.

Voorgesteld wordt de naam van het clubblad te handhaven. Er komt nog wel een naam naar voren van

Erika Bijl nl. “Pompeblèd”. Het bestuur zal zich hierop beraden, maar is vooralsnog voorstander van handha

ving van de naam Wetterklaver. Nagedacht zal verder worden over digitalisering van het clubblad.

16.    Rondvraag: Geen.

17.    Attenties worden verstrekt aan Erica Bijl en Nellie Oosting als leden van de kascommissie, Wilma Trumpie

als natuurhistorisch secretaris, Trienke, Nel en Hotse voor rondbrengen Wetterklaver en via Hans aan Joke

Nater als webredactrice. Van Melle van de Kooij wordt afscheid genomen als voorzitter van de nu voorma

lige afdeling Leeuwarden. Hij wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet in die hoedanigheid.

Ada blijft bestuurslid, maar aan haar afscheid als penningmeester zal het bestuur nog aandacht schenken.

18.     Na sluiting door de voorzitter is er aansluitend nog een gezellig samenzijn.

Bert Folbert, secretaris.
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