
Verslag ALV Wilmkebreek 15-10-2014 
Aanwezig: Frans Kuipers voorzitter, Elles Mulder penningmeester, Pauline Luijnenburg secretaris, 
Tom Jongeling, lid  Natuurcie, Richard van der Helm lid cultuurhistorie. 16 leden/belangstellenden. 
 
1)Opening door voorzitter, aankondiging terugtreden nu vereniging in rustig vaarwater is voorlopig, 
na vier jaar en nieuwe bestemmingsplan. 
Verzoek om presentielijst te tekenen en mailadres te noteren 
Agenda 
Geen behoefte aan meer agendapunten.  
Mededeling: Afgelopen week Trauma helicopter in polder ivm acuut medisch probleem. 
2)Jaarverslag Penningmeester en kascommissie: 
Cijfers in orde bevonden,  Kascommissie helaas verhinderd vanavond,  wel verklaring 2012: Ma 13-10 
controle op financiële gegevens, periode kalenderjaar 2012.  Cijfers correct, kloppen met 
dagafschriften. Voorstel ALV decharge voor beheer, instemmend applaus. Elles Mulder presenteert 
ook de cijfers voor 2013 en 2014 en de begroting voor 2015. 
Financiën alles gaat via de bank, contributies+ rente, uitgaven met name voor natuurcommissie, 
bankkosten hoog in relatie met aantal rekening-handelingen. Is formeel niets aan te doen. Andere 
bank zoeken of sponsoring aanvragen bij bank. Via brief aanvragen? Suggesties? Evt naar groenere 
bank, duurzamer. 
Bestuur gaat mogelijkheden om kosten omlaag te brengen onderzoeken, principe groenere bank ook 
ok? Toestemming groenere bank mits gelijk of goedkoper dan huidige bank. Komt terug op volgende 
vergadering? Bij voorbaat toestemming. Akkoord. 
Positief saldo. KvK-kosten afgeschaft in 2013. 
Balans overzichtelijk. Batig saldo, vermogen in 2013 gegroeid naar 1427 euro. 
Is er noodzaak voor ledenwerving? Hoeveel leden? > Rondvraag 
Begroting 2015 iets lager, minder contributies dan begroot voor 2014. De Natuurcommissie toont 
variabele kosten ivm beheer en onderzoek. Verder weinig kosten. Vereniging spaart nu ca 500 euro 
per jaar. Voorstel dit jaar 10 euro, volgend jaar evt 5 euro. Voorstel uit vergadering om dan liever 
weer een boekje te maken. Actualiseren. Uitdelen aan nieuwe bewoners. Bestuur dient zo doel 
behoud van de polder.  
Contributie handhaven akkoord. 
Bemensing kascommissie: Be Keizer wil door. Marja van Nieuwkoop ook. Vergadering akkoord. 
3)Thijs Knol spreekt voor de natuurcie. 
Verhaal over vos die alle weidevogels wegvangt, expert zegt elektrische afrastering langs hooiland. 
Onderzoek naar kosten en werk dat er aan vast zit. Ook nog predatie door kraaien. Suggesties uit 
vergadering voor subsidie etc. Voorstel om dit uit te werken. Vos rooft nu polder leeg blijkt uit 
sporen onderzoek en foto’s. 
Eind april Jeugdmiddag weidevogels kijken onder leiding van Kamiel en Thomas vd Veer met lezing en 
excursie, bij Kiekens en vogels kijken vanaf de Landsmeerderdijk. Veel belangstelling kinderen en 
ouders, zeer geslaagd. Hoogheemraadschap sloten geschoond, beloofde distelbestrijding,  veel te 
laat en helaas chemische bestrijding met sproeiinstallatie door hele polder. Specifieke bijzondere 
planten lijden hieronder. Kievitsbloem aangetroffen. Wilde populatie! 
Groeit op hooiland dat weinig bemest wordt, bevrucht door hommelkoningin in voorjaar. 
Meer bordjes plaatsen? Bij ingangen staan bordjes met weidevogelgebied. Bestuur contact opnemen 
met HH? De Natuurcie heeft al contact gehad met HH over beheer en inrichting van de strook langs 
de Landsmeerderdijk en over baggerwerk in de polder. 
Nachtvlinders, waaronder zeer zeldzame, ook lijkenvlieg,deze gekenmerkt door vele verschillende 
stadia, forensisch interessant, vastgelegd in rapporten, deze staan ook op de website. In voorjaar 
zeearend boven de polder. Natuurcie is zeer geInteresseerd in waarnemingen bewoners. Kunnen per 
mail doorgegeven worden via de website. 
Vraag over karper sterfte van de zomer bij gemaal. Molensloot en dijksloot uitgebaggerd. 



Nynke de Vries vertelt over speciaal project natuurcie: project gierzwaluwlokdoos. Dit ontstond door 
een mail v Selma de Bruijn mbt gierzwaluw broedkasten. 
Ca 4 broedparen op Kadoelenweg onder het dak. Kasten gepromoot ivm terugloop geschikte 
dakplekken. Studenten HvA gevraagd gierzwaluwlokdozen te maken om gierzwaluwen te verleiden 
gebruik te maken van de nestkasten. 
 Lokdoos maakt verschillende gierzwaluw geluiden op bepaalde tijden, zelfstandig werkend kastje. 
Kastje deed het, opgehangen bij nestkasten. Op 2 plekken. Gedraaid, kan geprogrammeerd worden. 
Gierzwaluwen reageerden op de geluiden, nieuwe nestplek in gebruik nemen kan jaren duren. Nu 
nieuwe groep studenten voor betere versie. Er hangen meer kasten bij Nynke de Vries, en bij Henk 
van Alst Kadoelenweg, Selma verkoopt nestkasten. Lokdozen te leasen straks. Geinteresseerd: neem 
contact op met natuurcie. Er zijn ook speciale pannen te koop informatie op de website van 
Vogelbescherming, in Noord voornamelijk  nesten onder dakpannen. 
Natuurcie: Kiezen we voor de vos of de vogels? Vergadering kiest v vogels. Voorstel Natuur 
commissie uitwerken, mogelijkheden onderzoeken met Harrie Kok (pachter van de polder) en 
voorbeelden elders, kostenplaatje, voorstel uitvoeren. Nu mandaat voor uitvoeren, zsm in gang. 
Marja meldt mogelijkheid subsidie van Provincie. Akkoord? Ja Weidevogels geven polder waarde ook 
in relatie met bestemmingsplan. 
4) Cultuurhistorie: Richard vermeldt de ouderdom van de polder, zit info over cultuurhistorie ook in 
archief?  Er is het ‘Groene boekje’ over de polder van de inmiddels overleden buurtgenoot Henk 
Heubers (ook digitaal op de website Wilmkebreek.nl , beheerder Sabine Bekker). Commissieleden 
gezocht, Nicole Bakker is geinteresseerd evenals  Ingrid Sneiders. Ank vd Zee ooit presentatie 
gegeven. Is inmiddels verhuisd. Marina Roosebeek weet ook het nodige van de cultuurhistorie. Thijs 
Knol geeft aan dat de cultuurhistorie van groot belang is i.v.m. het beschermen van de polder (polder 
heeft met Waterlandse Zeedijk de status van provinciaal monument; wordt ook zo genoemd in het 
pas gewijzigde bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III). Richard pakt het op. 
5)Vacatures in bestuur. Lid Richard van de Helm en voorzitter Frans Kuiper  hebben aangegeven af te 
treden. Richard is eventueel nog  beschikbaar voor een nieuwe termijn wanneer er geen nieuwe 
bestuursleden te vinden zijn. Nynke de Vries heeft zich vooraf per e-mail beschikbaar gesteld als 
bestuurslid, maar niet voor cultuurhistorie. Iemand in de zaal? Nicole Bakker toont interesse. Beide 
kandidaten worden zonder stemming in het bestuur gekozen. 
Bestuur zal intern rolverdeling herzien. Allen worden uitgenodigd voor eerstkomende 
bestuursvergadering dd 27 oktober 20.00 uur Stoombootweg 2, bij Frans Kuiper. 
6)Rondvraag: 
Verzoek om aandacht speciaal te richten op nieuwkomers, met uitgebreider verhaal over de 
polder(bescherming). 
Kan vereniging ook actiever werven en breder in Noord? Groter belang dan directe omgeving? 
Penningmeester zegt dat leden uitsluitend bestaan uit zeer groot deel van de direct aanwonenden 
aan de polder. 
Bijenprobleem, belang van bevorderen bij-vriendelijke tuinen rol vereniging? Imker vragen? Evt 
opstellen bewonersbrief insectenrijke tuinen, vooral ook v tuinvogels. 
Afsluiting vergadering en dank + afscheidscadeau voor Frans Kuipers voor inzet in belang van 
voortbestaan van de vereniging en de polder. Richard van der Helm houdt dit nog tegoed. 
 


