
Algemene ledenvergadering werkgroep Nardinclant 
9 mei 2018, infoschuur GNR 
 
Aanwezig: Jan Loggen (voorzitter), Willem Wisselink, Dick Jonkers, Carl Abma, Willem van den Eijkel, 
Wanda Wijnands, Herman Vrouwe, Edward Westenborg, Tanja van Oven (notulist) 
 
1. Opening 20.05 uur 
 
Notulen van de ledenvergadering van 25 april 2017 worden gelezen en goedgekeurd. 
 
2. Toelichting bestuursleden 
 

A. Secretaris (Tanja) 
Er is weinig nieuws te melden. De werkzaamheden waren niet anders dan voorgaande jaren. 

 
B. Penningmeester (Edward) 

Het financieel overzicht wordt uitgedeeld en gelezen. 
Er waren het afgelopen seizoen twee betalende leden meer dan in het seizoen daarvoor. 
 
Het opvallend hoge banksaldo is terug te leiden naar de subsidie die we hebben gekregen in 
het kader van het programma Betrekken bij Groen (zie ook punt 4 van deze notulen). Als we 
die subsidie buiten beschouwing laten, is het resultaat licht negatief. 
 
Er is geen begroting voor seizoen 2018-2019. Edward acht dit niet noodzakelijk, aangezien de 
geldstromen heel overzichtelijk en regelmatig zijn. 
 
Carla vraagt naar een agendapunt van de vorige ledenvergadering, waarin werd gemeld dat 
er geld beschikbaar is voor projecten. Ze vraagt of hier iets mee gedaan is. Het bestuur 
antwoordt dat dit niet het geval is. 
 

C. Coördinator werkdagen (Jan) 
Jan begint met een trieste mededeling. Onze contactpersoon bij Stichting Monumentenzorg, 
die ons in januari aan een nieuwe knotlocatie bij Fort Ronduit heeft geholpen, is in mei 
verongelukt tijdens maaiwerkzaamheden. Het is nog niet bekend wie onze nieuwe 
contactpersoon wordt. 
 
Op 24 maart was er een extra werkdag op het vogeleiland bij Huizen. De opkomst was klein, 
er was weinig gereedschap en de ondersteuning vanuit gemeente Huizen en Rijkswaterstaat 
liet te wensen over. De oversteek naar het eiland was mogelijk doordat een van de leden van 
de Vogelwerkgroep een eigen bootje mee had genomen. 
 
Afgezien van de extra werkdag, was de opkomst het hele seizoen goed. De reguliere 
werkdagen hadden een gemiddelde opkomst van 10 vrijwilligers per keer. 

 
D. PR (Willem en Wanda) 

Willem merkt op dat veel mensen zijn afgehaakt van facebook. Zelf hebben we niet veel met 
facebook gedaan, ondanks de plannen. 
 
Willem heeft een database gemaakt met foto’s van werkgroepactiviteiten. 
 
Wanda en haar man Piet houden de website bij.  De mailing aan vrijwilligers hoort hier ook 
bij. 



 
Wanda heeft een aantal video’s gemaakt die alleen nog ge-edit moeten worden. Willem 
biedt aan dit te doen. 
 
Willem heeft een powerpoint-presentatie gemaakt, die Jan heeft gebruikt bij een presentatie 
aan vrijwilligers van GNR. 
 
Wanda en Willem zijn ook allebei EHBO-ers, maar ze zien elk jaar meer op tegen de 
herhaalcursus en zouden graag van de verplichting af zijn. Ze vragen of er andere mensen zijn 
die het stokje willen overnemen, bij voorkeur iemand uit het bestuur. Tijdens de vergadering 
is er niemand die zich direct aanmeldt. 

 
E. Bestuurslid (Herman) 

Herman vraagt wat de nieuwe privacywetgeving voor de werkgroep betekent. Willem biedt 
aan dit uit te zoeken. 

 
F. Voorzitter (Jan) 

De werkgroep loopt goed. 
We hebben een goed jaar gehad, met een nieuwe folder en twee nieuwe leden. 

 
3. Herverkiezing bestuursleden 
 
Alle bestuursleden zijn herverkiesbaar, er zijn geen tegenkandidaten. Het bestuur wordt in z’n geheel 
bij acclamatie herbenoemd. 
 
4. Projectweek Natuurtechnisch Bosbeheer 
 
We hebben subsidie gekregen van Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland, in het kader van 
het programma Betrekken bij Groen. Het doel van de subsidie is dat we in samenwerking met GNR 
een projectweek op poten zetten om vrijwilligers van GNR kennis te laten maken met 
natuurtechnisch bosbeheer. 
De projectweek loopt van 1 t/m 4 oktober en bestaat uit een dag theorie (maandag) en drie dagen 
praktijk (dinsdag t/m donderdag). 
Op de maandag zijn er twee lezingen door deskundigen, een open discussie en een excursie door het 
Spanderswoud. De locatie is de infoschuur van GNR en er is plaats voor 60 à 70 personen. 
Op de praktijkdagen gaan de vrijwilligers aan het werk in een perceel in het Spanderswoud, in de 
buurt van de Bachlaan. Ze gaan onder begeleiding in twee groepen aan het werk. Op iedere dag is 
plaats voor maximaal 15 personen. 
 
De doelgroep bestaat uit vrijwilligers, terreinbeheerders en andere medewerkers van GNR. Ook 
vrijwilligers van Nardinclant zijn van harte welkom. 
Het doel is kennis van natuurtechnisch beheer over te dragen en vrijwilligers iets mee te geven van 
de ecologische achtergrond van ons beheer. 
 
De catering op de theoriedag gaan we uitbesteden aan een professioneel bedrijf. Voor de 
praktijkdagen hoopt GNR het scoutinggebouw in de buurt van de werkplek beschikbaar te kunnen 
stellen. 
 
Voor de projectweek wordt een flyer gemaakt. De tekst hiervoor ligt ter beoordeling bij de 
bestuursleden. Ook Jaap Vlaanderen van GNR moet goedkeuring geven. 
Willem maakt het uiteindelijke ontwerp. 



De flyers moeten klaar zijn voor het eerstvolgende overleg van vrijwilligerscoördinatoren van GNR, 
zodat ze daar uitgedeeld kunnen worden. 
 
Wanda zorgt voor een aankondiging aan de eigen leden en voor een aanmeldingsformulier op de 
website. 
 
5. Werkprogramma 2018-‘19 
 
De voorgestelde werkdagen voor het komend seizoen zijn: 

- 25 augustus 2018 (Naardermeent) 
- 15 september 2018 (Kalkterrein) 
- 13 oktober 2018 
- 3 november 2018 (Nationale Natuurwerkdag) 
- 24 november 2018 
- 5 januari 2019  (knotten) 
- 2 februari 2019 
- 2 maart 2019 

 
Een voorgestelde klus is het opknappen van de vleermuizenbunker op het Media Park. Dit is echter 
meer een zomerklus, omdat er dan geen vleermuizen in de bunker zitten. Het is een klus voor een 
paar man, geen volledige werkdag. 
 
Andere voorgestelde werkzaamheden: 

- Legakkerbeheer Ankeveen of Kortenhoef 
 
Voorstellen voor de zomerexcursie: 

- Thema bosecologie (Wanda) 
- Rondje Naardermeer op de fiets (Carla) 
- Excursie met fluisterboot op het Naardermeer (Jan) 
- Uitleg over ringen van Oeverzwaluwen (Dick) 
- Oerbos in Duitsland – wel wat verder weg dan de andere voorstellen (Jan) 

 
Dick is bereid om terugmeldingen van geringde Oeverzwaluwen aan Nardinclant door te geven. 
 
De keuze voor een zomerexcursie wordt nog even opengelaten. 
 
6. Rondvraag 
 
Carla vraagt wat er gebeurd is met het voorstel om een donatie te doen aan GNR voor ondersteuning 
van de schaapskudde. Jan geeft aan dat GNR er financieel goed voorstaat en dat ze geen geldelijke 
ondersteuning van ons nodig hebben. Dit voorstel is daarmee van de baan. 
 
Dick heeft een aantal exemplaren van het blad Het Vogeljaar en wat zakjes boekweitzaad 
meegenomen om uit te delen aan de aanwezigen. 
 
Carla vraagt of het klopt dat er gereedschap zoekgeraakt is. Jan antwoordt dat er zelfs een hele kar is 
leeggeroofd bij Fort Ronduit. Landschap Noord-Holland vraagt nooit om compensatie, al bieden we 
die wel aan. 
 
Edward vraagt zich af wat het verwachte langetermijneffect van de projectweek is. Jan antwoordt 
dat het niet alleen om bijscholing van vrijwilligers gaat, maar dat er ook een informatiebord wordt 



geplaatst en dat er een uitgebreide brochure met achtergrondinformatie komt. Met behulp van GNR 
zoeken we tegen oktober ook de publiciteit op via de lokale kranten en televisie. 
Behalve de extra publiciteit hopen we ook dat GNR zelf meer oog krijgt voor het ecologische aspect 
van terreinbeheer. 
 
7. Sluiting: 21.40 uur 


