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Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder 

 

 

Van:  Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder 
Aan:  Leden van de Vereniging en belangstellenden 
Betreft:  Bijzondere bestuursvergadering van 14 september 2020 
Onderwerp: Vervangende ledenraadpleging 2020  
Aanwezig: Nicole Bakker (voorzitter), Pauline Luijnenburg (secretaris), Elles van der 

Helm-Mulder (penningmeester), Nynke de Vries (lid bestuur), Tom Jongeling 
(lid bestuur) 

 
 

Ter inleiding 
Vanwege de voortdurende dreiging van het Corona-virus en de van kracht zijnde beperkende 
maatregelen van de Nederlandse overheid, heeft de Vereniging tot Behoud van de 
Wilmkebreekpolder dit jaar, 2020, geen Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden over het 
verenigingsjaar 2019. In plaats daarvan heeft de Vereniging een ledenraadpleging georganiseerd via 
de website www.wilmkebreek.nl. Leden en belangstellenden (nieuwsberichtenlezers) hebben vooraf 
per e-mail bericht gekregen, of zijn per rondbrengbrief (leden zonder bekend e-mailadres) 
geïnformeerd. 
Leden (en belangstellenden) hebben tot en met 13 september de gelegenheid gehad om te reageren 
op de vergaderstukken, die op de website waren geplaatst. Op de bijzondere bestuursvergadering 
van 14 september 2020 is de agenda van de vervangende ledenraadpleging doorlopen en zijn de 
ingebrachte vragen en opmerkingen besproken.  
 

Verslag vervangende ledenraadpleging 
De voorzitter opent de bespreking van de ledenraadpleging.  
In totaal hebben zes leden inhoudelijk gereageerd op de vergaderstukken. We gaan er van uit dat 
degenen die niet gereageerd hebben, stilzwijgend akkoord gaan. Op onze vraag aan leden zonder bij 
ons bekend e-mailadres om hun e-mailadres door te geven, hebben acht leden positief gereageerd. 
De reacties en antwoorden van het bestuur op de ingebrachte vragen en opmerkingen staan bij de 
agendapunten. 
 

1. Verslag ALV van 15 april 2019: geen vragen of opmerkingen, bij deze goedgekeurd. 
2. Beknopt jaarverslag 2019: geen vragen of opmerkingen, jaarverslag vastgesteld. 
3. Verslag penningmeester over 2019. Er is een opmerking binnengekomen m.b.t. de 

beknoptheid van het verslag. Penningmeester: dit klopt, er zijn maar weinig 
boekhoudkundige posten in 2019. Begroting 2020: geen opmerkingen ontvangen. Het 
financiële verslag 2019 is bij deze goedgekeurd, evenals de begroting 2020. 

4. Verslag kascommissie over jaarrekening 2019 (ter inzage op de website): geen opmerkingen 
of vragen, hierbij wordt decharge van penningmeester en bestuur vastgesteld. 

5. Samenstelling bestuur en commissies:  
➢ Dit verenigingsjaar 2020 blijft de bemensing van de kascommissie hetzelfde als in 

2019, namelijk Floran de Rijke en Marja van Nieuwkoop. Marja stopt na het huidige 
verenigingsjaar 2020. 

http://www.wilmkebreek.nl/
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➢ De samenstelling van het bestuur was tot nu toe als volgt: Nicole Bakker, voorzitter; 
Elles van der Helm-Mulder, penningmeester; Pauline Luijnenburg-Kroes, secretaris; 
Tom Jongeling, bestuurslid en Commissie Natuur; Nynke de Vries, bestuurslid en 
Commissie Natuur 
Reglementair aftredend zijn: Nicole Bakker (niet herkiesbaar), Elles van der Helm-
Mulder, Nynke de Vries. Voorstel bestuur: Elles en Nynke herkiezen in hun huidige 
functie. Elles en Nynke zijn herkozen in huidige functie. 
Nicole Bakker is aftredend, de voorgestelde kandidaat voorzitter is Teo Wams; er zijn 
geen bezwaren ontvangen, wel twee positief ondersteunende opmerkingen. Hierbij 
is Teo Wams gekozen als nieuwe voorzitter.  

➢ De Commissie Natuur kent geen personele wijzigingen. 
6. Verslag algemene activiteiten: zie het jaarverslag 2019 en het vergaderstuk Dijkversterking, 

Integrale Landschapskaart en Groenvisie. Opmerking van lid: In ‘Dijkversterking etc.’: de 
status van beschermd stadsgezicht van de Landsmeerderdijk - Oostzanerdijk is niet 
afgegeven door de  gemeente Amsterdam maar door het Rijk; dit geldt voor de gehele 
Waterlandse Zeedijk; de tekst zal worden aangepast.  
Een ander lid stelt voor om meer leden te werven door middel van een huis-aan-huisfolder, 
en biedt aan om de folder rond te brengen. Het bestuur waardeert dit aanbod zeer, maar 
merkt op dat ieder voorjaar een huis-aan-huisnieuwsbrief wordt rondgebracht waarin ook 
aan ledenwerving wordt gedaan. 

7. Verslag Commissie Natuur: zie de vergaderstukken: 
a. Weidevogels 2019 en 2020 
b. Predatieonderzoek 2019 en 2020 
c. Vogelatlas Amsterdam 

Er zijn positieve reacties binnen gekomen op de verslagen van de Commissie Natuur. 
Er is wel een zorg geuit door een lid met betrekking tot het gebrek aan schaduw in de polder 
voor de koeien en schapen. Reactie van het bestuur: dit is een lastig probleem, bomen in de 
polder zijn niet in het belang van de weidevogels, omdat bomen een uitvalsbasis vormen 
voor roofvogels en nestgelegenheid bieden aan kraaien (afgelopen jaren was de kraai de 
belangrijkste predator van jonge weidevogels). Er zijn enkele schaduwplekken langs de 
randen van de polder. Maar het vee kan deze plekken niet altijd bereiken, omdat niet alle 
percelen tegelijkertijd beweid worden. Het is wel mogelijk om met Harry Kok, de boer, te 
overleggen over het creëren van meer beschutting, mogelijk ook via afdakjes. Dit zal in 
relatie met het weidevogelbeheer aangekaart worden. 

 
De voorzitter sluit de behandeling van punten van de vervangende ledenraadpleging en spreekt de 
hoop uit dat er volgend jaar weer een fysieke bijeenkomst kan plaats vinden. 
 
De secretaris spreekt nog een dankwoord uit voor de positieve inbreng en zeer prettige rol van de 
voorzitter in de afgelopen zes verenigingsjaren, en overhandigt namens de overige bestuursleden 
een mooie, ingelijste foto van de polder. 


