Notulen ledenvergadering Bosk &Greide
12 april 2018
Aanwezig: 31 leden, 4 donateurs en 7 gasten.
Afwezig met kennisgeving: mevr. M. Samplonius, dhr. K. Witteveen, dhr D. Jaarsma, dhr. R.
Nadema en het bestuur van Westergo.
1. Opening
De voorzitter Sjoerd Bokma opent om ruim 20.00 uur de eerste vergadering Bosk en Greide 2.0
nieuwe stijl. Hij blikt terug op het afgelopen halfjaar en geeft het oude bestuur een pluim voor
de plezierige overdracht.
2. Mededelingen/ingekomen stukken
Geen mededelingen en geen ingekomen stukken.
3. Notulen
De notulen worden onveranderd goedgekeurd, de voorzitter bedankt mevr. C. Bangma voor het
samenstellen van de notulen.
4. ANV Westergo
De natuurvereniging Bosk en Greide blijft bestaan en gaat door met de projecten die nog lopen
zoals
- Mozaïek beheer de Warren.
- Ganzen foerageer gebied. Er is veel onvrede over het naar beneden bijstellen van het aantal
ha’s, de Provincie is hierin bepalend.
- We hebben als ANV de verplichting om een lid te leveren voor de beleidsraad Coöperatie
Westergo (we gaan eerst met twee personen)
Dhr. H. de Graaf en dhr. J. Draaijer zullen deze taak op zich nemen.
5. Bezwaarmaken mbt Zandwinning IJsselmeer
Het bestuur van Bosk en Greide wil bezwaar maken /een zienswijze indienen tegen
grootschalige zandwinning in het IJsselmeer bij het Oudemirdumer Klif. Zandwinning met een
zandverwerkingseiland in het IJsselmeer op deze locatie direct tegenover het Huningspead
doet afbreuk aan natuur en landschap van Gaasterland. Chris van Eeghen geeft aan de hand
van beelden op de beamer uitvoerig en duidelijk weer wat de bedoeling is van de zandwinning
in het IJsselmeer. Verschillende opties passeren de revue, er zijn mogelijkheden op andere
locaties bijv. langs de Vaargeul Amsterdam Lemmer. De vergadering gaat akkoord met het
indienen van een zienswijze tegen de zandwinning.
6. Financiën
Oud penningmeester dhr. Walda geeft uitleg over de financiën. De kascommissie bestaande uit
dhr. K. Witteveen en dhr. D. Ketelaar hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.
Dhr. D. Ketelaar doet verslag. Achter de cijfers die we te zien krijgen zit nog een hele
berekening. Hij spreekt daarom zijn waardering uit richting de penningmeester, de voorzitter
en de vergadering sluiten zich hierbij aan.
Dhr. W. Eppinga wordt benoemd tot nieuw kascommissielid.
7. Visie
De voorzitter geeft de visie van het bestuur. Daarom wil Bosk en Greide als aanjager
functioneren. Het bij elkaar brengen van mensen ziet hij als een taak van Bosk en Greide 2.0.
De voorzitter geeft dit weer via een schema op de beamer, waarvoor we een tijdpad van 2 jaar
hebben uitgezet.

8. Weidevogelproject de Warren
De eerste spreker is Dhr. D. Albada hij is veehouder en verteld hoe hij omgaat met de vogels
op zijn land. Naast veehouder heeft hij ook een jachtakte.
De tweede spreker dhr. J. Deinum is nazorgcoördinator en doet namens de vogelwacht het
woord. Het gebied moet minimaal 100 ha groot zijn. De weg zou een probleem zijn volgens de
provincie. De vogels lijken zich hier niks van aan te trekken. Ze trekken de weg over naar een
natter gebied. De zorg en nazorg is erg belangrijk, maar ook het registreren via de app. Hij is
een enorm vogelliefhebber en erg begaan met de weidevogels.
Als laatste komt aan het woord Dhr. J. Boersma, namens de beheerders. Deze schakel is
evenals alle andere niet onbelangrijk, zonder jagers zijn de weidevogels ten dode
opgeschreven.
Mevr. M. Samplonius is de gebiedscoördinator, maar door ziekte helaas afwezig.
We zijn het met zijn allen eens dat de èèn niet zonder de ander kan. Dit gebied bezit op dit
moment alle ingrediënten die nodig zijn om de vogelstand te laten groeien. In dit gebied is
interesse voor meer ha’s, maar dan moet de wil van de Coöperatie Westergo er wel zijn, ook
hier speelt geld een rol.
De voorzitter bedankt de sprekers voor hun inbreng en allen krijgen uit handen van dhr. J.
Draaijer een aardigheidje aangeboden.
9. Foto’s
Dhr. R. van der Lei mag graag met zijn camera erop uit trekken, hij laat ons verschillende
mooie foto`s zien. Hij maakte een erg bijzondere foto met zijn nachtkijker, een foto met een
wasbeerhond of marterhond.
10. Rondvraag
Dhr. Gersjes vindt dat het bestuur zich te weinig laat zien op momenten die er toe doen.
De voorzitter is het hiermee eens en hoopt dat dit beter is als het bestuur wat groter is.
Rond tien uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn komst en
inbreng en wenst iedereen wel thuis.

