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Welkom door voorzitter

Om 20.00 uur opent Nicole Bakker, voorzitter, de vergadering, verwelkomt de aanwezigen en neemt
de agenda door.
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Verslag ALV 16 april 2018

Het verslag (zie de website www.wilmkebreek.nl) wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de
secretaris.
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Verslag penningmeester over 2018, begroting 2019

Toelichting op de staat van baten en lasten. Ca 98 woonadressen als lid, 9 adressen betalen dubbel.
Kosten worden toegelicht. Communicatie afgelopen jaar goedkoper, i.v.m. minder drukwerk. Ruim
de helft van de kosten zijn onkosten van de Commissie Natuur. Batig saldo. Daarna de balans. Op de
begroting 2019 is communicatie iets hoger begroot. Vooral vanwege herdruk van de folder.
Bankkosten ietsje lager, omdat de Vereniging graag wil overstappen naar een groenere bank, die
inmiddels ook iets lagere kosten rekent. Dit wordt met algemene stemmen aangenomen. Contributie
via incassomachtiging is erg duur voor de Vereniging, advies aan de leden om zelf jaarlijkse betaling
in te stellen, zelfde effect maar geen kosten voor de Vereniging.
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Verslag kascommissie over jaarrekening 2018

De leden van de Kascommissie Marja v Nieuwkoop, Be en Marjan Keijzer hebben alle financiële
stukken gecontroleerd, betrekking hebbend op jaar 2018. Stukken zijn correct bevonden. Voorstel
om het bestuur en met name de penningmeester Elles van der Helm-Mulder te dechargeren voor het
gevoerde beleid. Met applaus aangenomen. Nieuw lid kascommissie gezocht: Floran de Rijke biedt
aan om dit op zich te nemen, waarvoor dank.
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Samenstelling bestuur en commissies

Herkiesbaar Pauline Luijnenburg-Kroes als secretaris, Tom Jongeling als bestuurslid met name voor
de commissie Natuur, beide met applaus bekrachtigd.
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Verslag Commissie Natuur

Henk van Alst brengt met een mooie presentatie het verslag uit. Deze is te vinden op de website
www.wilmkebreek.nl. Punten uit de presentatie:

•

•
•
•
•

Na 2014 predatie door vos, sindsdien is jaarlijks het vossenraster geplaatst en is het
broedsucces spectaculair verbeterd. Kaart broedgevallen afgelopen 3 jaar, duidelijke
voorkeur voor bepaalde gedeelten, ver van de rand, binnen en buiten het hooiland.
Watermonsters genomen. Waterkwaliteit gemeten, gemiddeld in NL 6.3, polder 7.5/8.5.
Plantenrijkdom neemt geleidelijk toe.
Nationale opschoondag groot succes.
Thema 2018: insecten lokken, actie zaadbommen gooien op dijk, zaad is goed opgekomen.
Mooi bloemenrijk tuintje op talud. Sommige soorten lijken iets toe te nemen.
Conclusie 2018: Het gaat goed met de weidevogels, vossenraster erg belangrijk, houdt ook
katten uit de polder.

Plannen 2019:
•

•
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Observaties elke zaterdag in het broedseizoen om 14.00 vanaf de Landsmeerderdijk. Met
telescopen, begin aan westzijde open deel, schuiven op naar oostzijde. Vraag: Met welke
vogels zijn jullie niet blij ? Mantelmeeuwen, reigers, kraaien, kauwen. Ook niet met
rondlopende mensen, hengelaars. Muskusratkeutels gevonden.
Onderzoek naar predatie is het project van 2019, via een appgroep rond de polder,
buurtbewoners observeren predatie en geven dit door. Wordt bijgehouden in spreadsheet.
Het beeld was dat jonge kieviten in 2018 belaagd werden door de kauwen, die groepsgewijs
optraden. Ook huiskatten kwamen in beeld. Predatie-onderzoek maakt misschien duidelijk
welke predatoren het meest actief zijn in de polder.
De polder, geschiedenis, en toekomst

Tom Jongeling presenteert een mooi verhaal over de geschiedenis van de polder. In Amsterdam
Noord binnen de ring is de polder nog het enige agrarische gebied. Deze uitgebreide presentatie
vanaf de oertijd tot heden staat op de website (www.wilmkebreek.nl).
Meest recente bestemmingsplan dateert uit 2013. In 1997 is de Vereniging opgericht. Sinds 2002 is
de Waterlandse Zeedijk een provinciaal monument, incl. doorbraken. De polder is ook onderdeel van
de Hoofdgroenstructuur van de gemeente Amsterdam. De Wilmkebreek is provinciaal een voorbeeld
voor agrarisch natuurbeheer. Eigendom: 1961 aangekocht door aannemer Beverwijk, 1970 Stichting
administratie kantoor Riezenkamp, doorverkocht aan projectontwikkelaar, snel doorverkocht aan
Amvest, voor dubbele bedrag, ca 4 000 000 gulden. Huidige waarde ca 100 euro/m2? Te duur voor
natuurorganisatie of boer. Wat zijn de plannen van bv GroenLinks? Zonne-energiepark?
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Rondvraag
•

•
•
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Gerucht dat pachter boer Harrie Kok gaat stoppen? Harry heeft een café in Den Ilp, een
boerderij in Landsmeer. Pacht van Amvest, wil graag blijven boeren. Voor de vogels is
een hoge waterstand in de winter gunstig.
Volkstuin De Bongerd wil graag samen met Vereniging activiteiten voor de buurt
ontwikkelen rond natuur.
Landsmeerderdijk: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is bezig met project
rond versterking, voorkeursvariant versterking uitgezocht, afgraven toplaag hele dijk,
vervangen door lichtgewicht toplaag, tussen de huizen gaan ze nog op studeren.
Vernageling talud nu optie die onderzocht gaat worden op details. Vereniging volgt
proces.

Sluiting

Nicole Bakker sluit de vergadering om 22:00u.

