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Bestuurssamenstelling

Het bestuur heeft ook in 2019 12 keer vergaderd.
Eind januari heeft Olek Bebnik, het bestuur verlaten. Met de ALV trad ook Hans Evers af.
Johan Stevens was aftredend maar herkiesbaar. Hij heeft het secretariaat overgenomen van Hans 
Evers. Henk Luitjes was bereid de bestuursgelederen te versterken. Zijn langere termijn plan om de 
streek te verlaten, kwam echter veel eerder tot uitvoering dan hij had verwacht. Half oktober hebben
wij als bestuur afscheid van hem genomen.
Sinds november 2019 draait Jantje Lokken mee met de vergaderingen en inmiddels heeft zij het 
besluit genomen zich kandidaat te stellen met de algemene ledenvergadering van 2020.
 
Vereniging

Het aantal leden van onze vereniging daalt licht. Het ledenaantal ligt evenals vorig jaar rond de 970.
Er is duidelijk sprake van een zekere vergrijzing. Het bestuur  zoekt daarom naar wegen om meer 
50+ ers bij de vereniging te betrekken.

De vogelcursus van voorjaar en zomer 2019 was een groot succes. Niet alleen trok deze nieuwe 
gezichten. De deelnemers toonden zich zeer enthousiast over de inhoud van de cursus en relatief 
veel deelnemers gaven ook aan actief lid te willen zijn. Wij danken de organisatoren en 
cursusleiders Chris, Hans, Hans en Christiaan hartelijk voor hun inspanningen.

De knot- en snoeiploeg kent de grootste aantrekkingskracht. Met enige regelmaat meldt zich iemand
die graag actief mee wil doen en lid wil worden van de NVW.

Vrijwilligers

Ook dit jaar zijn we het seizoen begonnen met  een barbecue voor onze vrijwilligers. We hebben 
nog steeds ruim 70 mensen die gedurende het jaar op vele terreinen actief zijn. Die zijn we erg 
dankbaar, want voor alles wat de natuur- en vogelwacht doet, zijn onze vrijwilligers de basis. Dit 
jaar ontving Arie Versluis de Ome-Gerrit-speld als dank voor de vele jaren zeer actief in de afdeling
fruit en sap, het beheer van de Schaapskooi en de knotploeg. 

Gift

De leden van de knotploeg storen zich aan het lawaai van de oude dieselkettingzagen. Omdat een 
kettingzaag bij hun werk onmisbaar is, hebben zij onderling geld bijeen gebracht om een accu-
kettingzaag te kopen. Begin van het jaar kon deze zaag worden aangeschaft. Sindsdien geniet de 
ploeg van de rust tijdens het werk.

Evenementen

Eind januari en februari organiseerde de Stichting Boerderij en Erf een verlichte boerderijenroute 
met proeverij.  De Schaapskooi heeft 2 donderdagavonden mee gedaan. In totaal ontvingen we  
rond de 50 bezoekers. Een mooi resultaat.
In 2019 deden we voor het eerst mee met NL Doet. We ontvingen een groot aantal gemeentelijke 
ambtenaren. 
In mei viel het bezoek aan het lentefeest tegen. Reden om na te denken over de aanpak.



Op 1 juni was er weer een stempelpost van de fietsvierdaagse in de Schaapskooi. Honderden 
bezoekers vleiden zich even neer op het tijdelijke terras. Een mooie dag en een groot succes.
Op 24 augustus was onze jaarlijkse fietsdag. Opnieuw hadden we een aantal mogelijke stops 
ingelast waarbij informatie werd gegeven over landschap en natuur.  Het weer was goed en de 
bezoekers waren enthousiast, 
Dit jaar hebben we samen met het Zuid-Hollands Landschap 2  plukdagen georganiseerd, waarvan 
er één samen viel met onze open dag. Het was in de boomgaard aan de Diefdijk gezellig. Mensen 
waren ook geïnteresseerd in de activiteiten op de open dag. De open dag zelf vraagt om nieuwe 
inspiratie. De fruitverkoop liep dit jaar voorspoedig en de oogst goed te noemen.
Ook bij de nacht van de nacht hadden we een grote toeloop. Marian Verdonk van de 
Muziekwerkplaats de Doorbraak had een programma met verhaal en muziek voor de jongste 
kinderen. We hadden 2 presentaties over uilen en de sterrenhemel. De wandeling door een donker 
bos is natuurlijk een spannend avontuur. Zeker als de bosuil zich laat horen en zien.

Verder

Mede door de samenwerking met Samen Doen neemt de belangstelling voor de jeugdactiviteiten in 
de schoolvakanties toe. Ook op de fokveedag was de aanloop bij onze educatieve kraam groot. 
Verder waren we aanwezig op de  slowfoodmarkt en……..

Piet Solleveld en Dick Kerkhof zijn begonnen met het creëren van een natuurparel op ons eigen 
terrein in het kader van het Groene Lint. Aanleiding was het verzoek van onze imker om meer 
bijvriendelijke planten en heesters op het terrein.

De nieuwe gemeenteraadsleden en de provinciale statenleden werden uitgenodigd  om kennis te 
komen maken met  de vele natuurwaarden die binnen de gemeente te vinden zijn en de manier 
waarop zij daar verder aan kunnen bijdragen. Daarop is tot op heden niet ingegaan. 
Wel ontstaat er langzamerhand enige belangstelling vanuit een paar fracties om beter geïnformeerd 
te worden over natuur en landschap in de eigen gemeente. 

Het nieuwe programma van de gemeenteraad besteedt geen aandacht aan het onderwerp natuur. Een
actie van verschillende organisaties binnen de gemeente zette het onderwerp beter op de agenda. In 
het verlengde daarvan ontvingen wij een enthousiaste wethouder Christa Hendriksen bij het 
lentefeest. Er zijn nu afspraken rond het maaibeheer. We zijn een discussie gestart met de gemeente 
over het gebruik van de omgeving van de Put Middelwaard. In het verlengde is er nu ook contact 
met de provincie over het in kaart brengen van de natuurpareltjes in Vijfheerenlanden.


