
 
 

Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder 
 

maart 2018 
Geacht verenigingslid, beste buurtbewoner, belangstellende lezer, 
 
Het afgelopen jaar is er door het bestuur en met name de Natuurcommissie van de  “Vereniging tot 
Behoud van de Wilmkebreekpolder” weer hard gewerkt aan behoud en versterking van de natuur- 
en cultuurhistorische waarden van de polder en zijn directe omgeving. Door de stormachtige 
ontwikkelingen in Amsterdam en omgeving is waakzaamheid geboden. De bouw van de nieuwe 
woonwijk ‘Klein Kadoelen’ door projectontwikkelaar Hurks op het voormalige fabrieksterrein van de 
firma Kiekens gaat hard. Ook komt er besluitvorming over de versterking van de aan de polder 
grenzende Landsmeerderdijk. Zie voor meer details de bijgaande Buurtbrief. De vereniging houdt bij 
deze plannen steeds de vinger aan de pols en dient zienswijzen en verbeterplannen in. Ook 
netwerken we om de bijzondere natuurwaarden van de polder en de bedreigingen breder bekend te 
maken en steun te zoeken.  
Sinds 2012 wordt ter bekostiging van onze activiteiten contributie geheven. Uw financiële 
ondersteuning is hard nodig voor bijvoorbeeld het vossenraster. 
 
Wanneer u al lid bent van de vereniging verzoeken wij u vriendelijk de op de Algemene Leden-
vergadering van 2017 vastgestelde jaarcontributie ad € 10,- over te maken op de rekening van de 
Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder: 
 

IBAN rekeningnummer: NL38RABO 034 47 65 016 
 
onder vermelding van ‘contributie 2018’ en de naam van de contribuant, indien deze anders is dan 
de naam van de rekeninghouder. Graag ook postcode en huisnummer vermelden. 
 
Nieuwe leden zijn van harte welkom: elk lid erbij geeft meer gewicht aan de activiteiten voor het 
behoud van de Wilmkebreekpolder. U kunt zich aanmelden door de bovengenoemde contributie 
over te maken op het rekeningnummer van de vereniging. Graag hierbij ook uw adres vermelden. De 
vereniging is per e-mail bereikbaar via: secretariaat@wilmkebreek.nl 
 
Wij houden u via de website www.wilmkebreek.nl en waar nodig via buurtbrieven op de hoogte van 
nieuwe ontwikkelingen en activiteiten. Als u zich op de website aanmeldt voor de berichtenservice 
blijft u op de hoogte van alle actuele nieuws rond de polder.  
 
Het Bestuur van de vereniging heeft de datum van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
vastgesteld op maandag 16 april 2018. De agenda van de vergadering is hier bijgevoegd.  
Gaarne nodigen we u hierbij uit! 
 
Met vriendelijke groet en dank voor uw steun en medewerking. 
Bestuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder 
namens deze  
 
Elles Mulder (penningmeester) 



Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de   
Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder 

Maandag 16 april 2018, 20.00 uur 
Clubhuis Volkstuinpark De Bongerd, Kadoelenpad 21, 1035 NW Amsterdam 

 
 
Geacht lid van de Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder, geachte omwonende, 
 
Graag nodigen wij U hierbij uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. 
 
Het afgelopen verenigingsjaar was de vereniging weer op meerdere fronten actief. Op de 
ledenvergadering komt aan de orde: 
- hoe staat de vereniging er financieel en organisatorisch voor? 
- de toekomst van de polder 
- verslag van de Natuurcommissie: agrarisch natuurbeheer en weidevogelbescherming in de polder, 
wat zijn de resultaten?  
 
De samenstelling van het bestuur was afgelopen jaar als volgt: 

Nicole Bakker, voorzitter en cultuurhistorische commissie 
Elles van der Helm-Mulder, penningmeester 
Pauline Luijnenburg-Kroes, secretaris 
Tom Jongeling, bestuurslid en natuurcommissie 
Nynke de Vries, bestuurslid en natuurcommissie 

 
Reglementair aftredend zijn:  Nicole, Elles en Nynke, alle drie stellen ze zich beschikbaar voor een 
nieuwe periode. Als u iets wilt inbrengen voor deze vergadering dan kan dat per mail, graag uiterlijk 9 
april 2018 op: secretariaat@wilmkebreek.nl 
 
Op maandag 16 april ontvangt het bestuur u van harte vanaf 19:45u met een kop thee of koffie voor 
het bijwonen van de vergadering en meedenken over alle ontwikkelingen. 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,  
Nicole Bakker, voorzitter, tel. 06-41799666 

 
 

Agenda 
Algemene Ledenvergadering op 16 april 2018 van de  

Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder 
 

1. Welkom door voorzitter 
2. Verslag ALV 10 april 2017 (zie website) 
3. Verslag penningmeester, begroting 2018 
4. Verslag kascommissie over jaarrekening 2017 
5. Samenstelling bestuur en commissies  
6. De toekomst van de polder, kansen en bedreigingen 
7. Verslag en plannen Commissie Natuur 
8. Rondvraag en sluiting  


