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1. Van de voorzitter 
 
Beste leden en andere natuurliefhebbers, 
 
Als ik dit schrijf is het maart 2021; de lente laat haar eerste tekenen zien, zoals een rondvliegende 
dagpauwoog, winterannuellen die haast zijn uitgebloeid en een Turkse tortelduif met jongen in de tuin van 
de buren. 
Hoe is het afgelopen jaar voor ons als KNNV-ers verlopen? Wat voor waarnemingen hebben we nog kunnen 
doen, hebben we nog kunnen genieten door samen de rijkdom aan soorten te verkennen? 
Die rijke natuur heeft wellicht nauwelijks ‘last’ gehad van de invloed van de pandemie met COVID-19 virus. 
Misschien een positief effect door minder stikstofdepositie en minder lawaai vanwege minder verkeer. 
Misschien meer verstoring doordat veel meer mensen dan anders de natuurgebieden bezochten. 
Positief zijn de vele berichten van mensen, die voor het eerst ontdekt hebben, hoe bijzonder en fijn het is 
om natuur in eigen land te ontdekken en te zien wat rond het huis aan vogels te horen is en aan vlinders te 
zien is. Natuurinteresse begint met zien, waarnemen. Niet voor niets heet het oude vogelboekje van Nol 
Binsbergen met tekeningen van Rein Stuurman “Zien is Kennen”. Duidelijk is, dat onze gebruikelijke scala aan 
activiteiten in 2020 flink is gedecimeerd. Alleen lezingen in het begin van het jaar konden nog doorgaan, 
cursussen werden verdaagd en excursies konden soms op kleine schaal doorgaan, waardoor het 
broodnodige onderling contact sterk werd beperkt. 
 
Ondanks alle beperkingen zijn er door onze leden talloze waarnemingen gedaan. Soms van soorten nieuw 
voor Nederland, soms nieuw voor ons gebied. Hoewel we in 2020 niet de traditie zoals in 2018 en 2019 
konden voortzetten van een 1.000-soorten dag, heeft de gerichte inventarisatie in het Alkmaarderhout 
prachtige resultaten opgeleverd. Meer dan tachtig KNNV-ers en andere betrokkenen hebben gedurende het 
jaar zich ingespannen en het grote aantal van 1.275 soorten gezien en doorgegeven op Waarneming.nl. 
Geheel in relatie met onze doelstellingen hopen we daarmee ook bij te dragen aan de bescherming van dit 
oudste stadspark in ons land met oude bomen en grote biodiversiteit. 
 
Zoals niet vaak genoeg gezegd kan worden, ben ik zeer trots en dankbaar op de mensen, die gezorgd hebben 
voor alle vormen van informatie, communicatie en het delen van bijzondere kennis. BLAD, dat in 
samenwerking met de IVN-afdeling Noord-Kennemerland wordt verzorgd, is naar mijn mening het mooiste 
en meest lezenswaardige KNNV-tijdschrift in het land. Ook de andere nieuwsbrieven dragen bij aan 
kennisdeling met waarnemingen, belevingen voor onze vereniging: Bladluis en het Digitaal Bulletin met het 
laatste nieuws; Mossig Nieuws van de Mossenwerkgroep voor de fijnproevers; de Knorhaan met 
strandwaarnemingen van de Strandwerkgroep. Ook ben ik trots op onze zeer toegankelijke en fraaie website 
met inzicht in de vele activiteiten en in de werkgroepen (zie https://alkmaar-denhelder.knnv.nl/ ). 
 
Als KNNV-afdeling deden wij ook het afgelopen jaar weer mee aan de landelijke samenwerking met andere 
afdelingen, zodat de KNNV zich ook landelijk verder ontwikkelt en zichtbaar blijft. Onder andere op verzoek 
van onze afdeling heeft de KNNV zich landelijk aangesloten bij het samenwerkingsverband Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel. Ook samenwerking binnen Noord-Holland met o.a.de afdelingen Hoorn/West-
Friesland, Zaanstreek Waterland en Amsterdam is zinvol gebleken. Het blijft van belang samen op te trekken 
met de IVN-afdeling en Vogelwerkgroep Alkmaar om natuur in onze regio blijvend te beschermen. 
 
Tot slot wil ik iedereen bedanken die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan onze KNNV-afdeling; 
Vereniging voor Veldbiologie. Dat geldt ook voor mijn mede bestuursleden en de ledenadministratie. 
Ik hoop, dat het komend jaar er weer als vanouds met elkaar genoten kan worden van natuur buiten en 
verhalen en beelden daarover. 
Tot spoedig buiten! 
 
Ruud Maarschall, voorzitter 
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2. Biodiversiteitsjaar Alkmaarder Hout 
 
Dat de Alkmaarder Hout een bijzonder stadspark is, wisten we al. Sinds het begin van de aanleg in 1607 
heeft het gebied zich ontwikkeld tot een gewaardeerd gebied met bijzondere kwaliteiten. Vorig jaar hebben 
we meer inzicht gekregen in de huidige biodiversiteit van het gebied. En die blijkt rijk te zijn. Meer dan 
tachtig KNNV-ers en niet KNNV-ers hebben vorig jaar hun waarnemingen doorgegeven van planten en 
dieren in de Alkmaarder Hout. Dat leverde uiteindelijk 1.275 soorten op! Er werd van alles en nog wat 
waargenomen. Naast meer dan driehonderdvijftig verschillende plantensoorten werden er tientallen 
soorten vogels, vlinders, kevers, slakken, insecten en nog veel meer moois gevonden. De waarnemers gaven 
maar liefst 3.361 waarnemingen door op Waarneming.nl. Een uitgebreid verslag staat in het Veldbiologisch 
Jaarverslag 2020. 
 
Pieter Korstanje 

3. Natuurstudie en Werkgroepen 

3.1 Mossenwerkgroep 

De Mossenwerkgroep komt in de winter regelmatig bij elkaar in de ruimte van het IVN in de flat Molenzicht 
aan de Honthorstlaan. De werkgroep bestaat uit een kleine groep deelnemers die met determinatiewerken 
en microscopen bezig is om mossen op naam te brengen. Helaas zijn we  afgelopen jaar maar een paar 
avonden bij elkaar geweest. 
 
Naast de determinatiebijeenkomsten zijn er in 2020 enkele excursies georganiseerd. In januari werd een 
bezoek gebracht aan het Groeter Zandgat, waar veel soorten werden gevonden, waaronder het 
krulbladmos. In oktober is er een excursie geweest in het Noordhollands Duinreservaat, vanaf de 
parkeerplaats Noorderstraatweg. Tijdens deze excursies werd onder andere het hamsteroortje gevonden. 
Een relatief nieuw korstmos. 
 
Alle waarnemingen worden via de NOVA-app doorgegeven aan de NDFF Verspreidingsatlas. Meer informatie 
over de vondsten die tijdens de excursies zijn gedaan, is te vinden in het Veldbiologisch Jaarverslag. 
 
In de herfst is de mossentafel van het Buitencentrum Schoorlse Duinen weer ingericht.  
 
De nieuwsbrief Mossig Nieuws is slechts vier keer uitgekomen. In de nieuwsbrief staan verslagen van 
excursies, weetjes over mossen en informatie over de excursies. 
 
3.2 Plantenwerkgroep 
 
De Plantenwerkgroep heeft afgelopen jaar, als gevolg van de coronaperikelen helaas geen excursies kunnen 
organiseren. Er zijn ook geen nieuwsbrieven uitgekomen. 
 
Pieter Korstanje 
 
3.3 Vlindertuin De Groene Voet 
 
Alle activiteiten waarbij breed publiek betrokken kon worden zijn vanwege COVID-19 niet doorgegaan. Dat 
waren NLDoet, Burendag en de Landelijke Natuurwerkdag. 
Dankzij de inzet en enthousiasme van de “vaste” vrijwilligers kon in 2020 het beheer van de tuin voortgang 
vinden zonder coronamaatregelen te schenden.  
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Door de lange warme en vooral droge periodes was het beregenen van de hoger gelegen zaai- en 
plantheuvel gedurende die periodes noodzakelijk.  
Dankzij de door IVNNKL beschikbaar gestelde generator kon dat in eigen beheer in voldoende mate 
uitgevoerd worden. 
 
De Vlindertuin is nog steeds op zoek naar een coördinator. Voorlopig wordt de coördinatie van het dagelijks 
beheer nog voortgezet door één van de vaste vrijwilligers. Publieksevenementen worden nu niet 
georganiseerd, ook niet als de coronabelemmeringen worden opgeheven. 
 
John Scheepe 
 
3.4 Strandwerkgroep 
 
In 2020 heeft de strandwerkgroep 5 excursies verzorgd. Corona bleek ook voor veel van onze gezamenlijke 
activiteiten een te grote hindernis. Naast het strandonderzoek in groepsverband zijn veel leden gelukkig 
zelfstandig naar de zee geweest en hebben elkaar via een app of email op de hoogte gehouden van de leuke 
vondsten die er natuurlijk toch waren. Dat er op deze manier veel te melden was blijkt wel uit het feit dat er 
vier maal een goed gevulde nieuwsbrief, De Knorhaan, verscheen. In april heeft Henk Witte het 
coördinatorschap van de strandwerkgroep overgedragen aan Wilbert Kerkhof. Deze wisseling van de wacht 
is soepel verlopen. Beide heren blijven gewoon doorgaan met zoeken naar leuke aanspoelsels op het strand. 

Verslag excursie Camperduin, 12 januari 2020 Tijd: 13.00 tot 14.30 uur Aantal deelnemers: 10 
Weersomstandigheden: ZW 6, 8º C Een bijzondere waarneming was een eikapsel van de Golfrog. Ook zagen 
we 10 eikapsels van de Hondshaai en 8 van de Stekelrog. Er werden twee fragmenten van de Bonte mantel 
gevonden. Van het Groot tafelmesheft raapten we 4x fragmenten op waarvan 2x als doublet. Verder vonden 
we o.a. een Geruite tapijtschelp en een rugschild van de Gedoornde zeekat. 

Verslag excursie Zandmotor en Hoek van Holland, 16 februari 2020 Tijd: 13.00 tot 16.00 uur Aantal 
deelnemers: 6 Weersomstandigheden: ZW 7, veel regen en 12º C Ondanks het ongemak van de vele regen 
en de derde officiële storm van 2020 (Dennis) hebben 6 personen deelgenomen aan de excursie. Op de 
Zandmotor werden o.a. drie grote fragmenten gevonden van de Pleistocene strandschelp. De Rasterpitvis 
die bij Hoek van Holland werd aangetroffen hadden we niet eerder op het strand gevonden. Het is kleine 
pitvissoort die in de zuidelijke Noordzee redelijk algemeen is maar lang niet zo algemeen als de Gewone 
pitvis. 

Op 19 juli waren we met 7 personen bij Bergen aan Zee. De leukste vondst was een mooi trapgeveltje. Een 
opgeraapt doublet van een scheefgegroeide kokkel leidde op internet nog tot een discussie tussen 
specialisten. Het bleek helaas geen doublet brakwaterkokkel maar een scheefgegroeide gewone kokkel.  Tot 
slot was het opvallend dat er heel veel vlinders vanuit zee over het strand vlogen. Vrijwel allemaal atalanta’s. 
 
Excursie Petten 19-8- 2020.  Met 7 deelnemers en aangenaam zonnig weer werd er tussen talrijke badgasten 
gezocht naar aanspoelsels. Een fossiel fragment van een geruite tapijtschelp en een uit een bosje wier 
tevoorschijn  komende blaasjeskrab waren de meest memorabele vondsten. 
 
Excursie IJmuiden 6 -9 - 2020, half bewolkt, 18 graden, 8 deelnemers. Bij mooi strandweer viel de volgende 
lijst aan waarnemingen te noteren. Opvallend was de vondst van een vers doublet van de grote 
zwaardschede. Ook de levende kleine visjes in de poelen vlak naast de zuidpier zijn leuke seizoensgebonden 
waarnemingen. 
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Na het overzicht van de aanspoelingen van roggen- en haaieneikapsels in de winter van 2018 – 2019, is ook 
van de winter 2019 – 2020 weer een verslag gemaakt van de vondsten op ons provinciale strand. Er zijn 
weer meer eikapsels gevonden. Er zijn waarschijnlijk twee belangrijke oorzaken van deze stijging. Ten eerste 
spoelen er veel meer eikapsels aan dan tot voor zo’n 5 jaar geleden en ten tweede heeft de aandacht die er 
aan die toename besteed is geleid tot een veel grotere zoekinspanning. Een flinke groep mensen kijkt nu na 
stevige wind uit naar nieuwe aanspoelingen. 

Een volgende verandering op het strand diende zich dit jaar ook al aan. Verschillende leden van de 
strandwerkgroep kijken nu uit naar lange schelpen. Waar ruim 30 jaar de Amerikaanse zwaardschede vrijwel 
het enige “scheermes” op het strand was worden nu steeds vaker ook andere soorten gevonden. De grote 
zwaardschede, kleine slanke zwaardschede, klein- en groot- tafelmesheft en fragmenten van de messchede 
zijn nu ook weer op het strand te vinden. 

Al deze veranderingen maken het interessant om het strand te blijven bezoeken. Hopelijk kan dat weer snel 
ook in groepsverband. 

Wilbert Kerkhof 
 
3.5 IJsvogelwerkgroep 
 
Jaarverslag 2020 IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o.  
 
Inleiding  
Opnieuw was het een zeer gunstige winter voor de ijsvogels. Na een redelijk herstel in 2019 zou nu een 
explosie van ijsvogels moeten komen. Dat viel wat tegen. Op de Hortus Alkmaar ging het wel weer als 
vanouds: hier zijn twee nesten grootgebracht en de ijsvogelhut was bijna dagelijks bezet.  
 
Werkzaamheden 
De ijsvogelwerkgroep heeft in dit Coronajaar geen wanden geschoond op een paar individuele acties van 
Arjen en Peter na. Waarvoor dank! Gelukkig kon ik wat meer tijd besteden aan het monitoren van de 
verschillende locaties. 
 
Resultaat 
In de Oudorperhout, in de Schermer achter de Leedjes, naast de golfbaan in de Bergermeer, de Rekerhout, 
in de Groene Voet en bij Hortus Alkmaar waren in ieder geval territoria. Mogelijk zijn alleen de Hortus en de 
Rekerhout succesvol geweest. Een paar gewoonlijk zekere plekken in Alkmaar, zoals de Egmonderhout, 
waren nu onbezet.  
Bergen: twee succesvolle territoria nog geen 300 meter bij elkaar vandaan. Tevens een territorium bij de 
duinmeertjes. 
Heiloo: langs de Zeeweg op de vaste plek en in Heiloo-oost. Helaas is niet zeker of dit succesvol was. 
Heerhugowaard: de tuin van Cees Verkerke leverde 2 broedsels op. Ook in HHW Noord langs het spoor was 
een territorium. 
Langedijk: het eiland naast de Roerdomp leverde in ieder geval een territorium op met twee keer 
broedsucces. Tevens werd in de nabijheid nog een nest gemeld in een omgevallen boomkluit. En dan nog in 
het Geestmerambacht. 
In Egmond Binnen bleek in een particuliere tuin met succes gebroed te worden.  
De broedgevallen van Castricum worden niet meer opgenomen, omdat de ijsvogelwerkgroep van VWG 
Castricum dit nu bijhoudt. 
 
Hiermee komt het aantal op 17 territoria waarvan er in ieder geval 7 met zekerheid jongen hebben 
grootgebracht. Nog lang niet op het recordjaar 2017.  
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Het aantal waarnemingen in Noord-Holland tussen 1 april en 15 mei 2020 was 651. Bijna twee keer zoveel 
als in 2019. Toen waren het 326, met maar 9 meldingen in onze regio. Dat was nu wel even anders: minimaal 
71 in 2020, waarvan 22 in het Geestmerambacht en 14 in Heiloo-zuidwest. Op de vinkenbaan in Castricum 
bleken in 2020, 11 ijsvogels te zijn geringd (med. L. Knijnsberg). In 2019 waren het er 13.  
 
Aan de hand van de resultaten kom ik tot onderstaand overzicht.  
 
Overzicht territoria/broedparen per gemeente vanaf 1999 tot en met 2019 

 
Graag wil ik eenieder hartelijk bedanken die geholpen heeft met het onderhouden en maken van wanden; 
doorgeven van waarnemingen; het monitoren en het insturen van foto’s.  
IJsvogelwerkgroep Alkmaar e.o. 
R. Polder 
Westerweg 232 
1815 JK Alkmaar 
1815JK232@hetnet.nl  
 
 
3.6 Paddenstoelenwerkgroep 
 
Biologisch jaarverslag 2020 van Paddenstoelenwerkgroep “De Noordkop” 
Ondanks dat de regels van het RIVM een grote invloed hebben gehad op het aantal excursies en het aantal 
toegestane excursiedeelnemers is 2020 een mooi paddenstoelenjaar geworden. Het aantal aangetroffen 
paddenstoelensoorten was zelfs groter dan andere jaren (circa 4000 records). Veel actieve PWG’ers gingen 
in hun eentje, of indien mogelijk, met enkele familieleden op pad. Onder dit indrukwekkende aantal 
waarnemingen zaten ook een aantal nieuwe soorten voor Nederland. De meest bekende is natuurlijk de 
Oranje poriezwam (Favolaschia calocera) die door zijn opvallende verschijning zo’n beetje alle kranten van 
Nederland heeft gehaald. Deze door Inge van Westen op 1 november in het Dijkgatsbos aangetroffen 
nieuwe soort bezat vreemd genoeg al een Nederlandse naam. Dat kwam omdat de Oranje poriezwam 
eerder in België was gevonden. Overigens is het nog maar de vraag of de voorgestelde Nederlandse naam 
“Oranje poriezwam” de definitieve Nederlandse naam zal gaan worden. Zelfs de huidige wetenschappelijke 
naam, Favolaschia calocera, is nog onzeker. Een legertje van mycologen is nu geconfronteerd met deze van 
oorsprong uit Madagaskar afkomstige basidiomyceet. En dan weet je nooit helemaal zeker of de aandacht 
die deze vondst bij enkele mycologen heeft gekregen ertoe leidt dat de wetenschappelijke naam gaat 
veranderen. Hetzelfde geldt voor de door Luc Knijnsberg op 5 december 2020 gevonden nieuwe 
inktzwamsoort (Coprinus littoralis). Deze werd in de dynamische zee duinen van IJmuiden gevonden. Deze 
inktzwam, die nog geen Nederlandse naam heeft, is afkomstig van een vergelijkbare vindplaats in de duinen 
van Spanje. Ondergetekende kreeg te horen dat het waarschijnlijk wetenschappelijk noodzakelijk is om de 
hele groep van Coprinaceae, waar deze vondst onderdeel van uitmaakt, te herzien. De wetenschappelijke 
status van deze vondst is nog onzeker.  
Overzicht van de paddenstoelenexcursies 2020. Per excursie worden ook enkele van het totale aantal 
Rode Lijst vondsten  genoemd. 

Gemeente 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Alkmaar 1 1  1 1 1 1 1 2 5 3 1 2 1 2 3? 5 9 13 0 6 6 
Heiloo   1 1 1 1 1 1 1 1   1    1 4 5 1 1 2 
Castricum/Limmen     1 1 1 1 1 2  1    1 2 3 3 0 nvt nvt 
Bergen/Egmond        2 1 1 1 1 1 1 1? 1 5 6 5 0 1 4 
Heerhugowaard       1 1 3 5 2 2 1   1? 4 3 2 0 1 2 
Langedijk        2 2 2   2 1 1 2 4 3 4 1 1 3 
Obdam          1 1 ?     1 1 2 0   
Totaal 1 1 1 2 3 3 4 8 10 17 7 5 7 3 4? 8? 22 29 34 2 10 17 
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15 febr 2020: Excursie naar het Geestmerambacht, opkomst 17 personen. 83 soorten waaronder de 
zeldzame Lentefranjehoed en Polderfranjehoed. Opvallend waren de verschillende vondsten van de Grote 
aderbekerzwam. Deze bedreigde soort vinden we meestal pas in april. 

22 aug 2020: Excursie naar ’T Oude Hof te Bergen(NH), opkomst 6 personen. 41 soorten waaronder de 
Donsvoettrechterzwam. Deze excursie vond plaats vlak na de hittegolf die ons land teisterde. 

29 aug 2020: Excursie Staatsbossen-Schoorl, opkomst 6 personen. 49 soorten waaronder het   volgens de 
Rode Lijst “vermoedelijk uitgestorven” Rondsporig trechtertje, verder het Donker eikenbladzwammetje, de 
Grijsbruine zalmplaat, de Grootporiehoutzwam, de Gladstelige heksenboleet en de Indigoboleet (op een 
nieuwe locatie).  

12 sept 2020: Excursie naar Landgoed Elswout, opkomst 7 personen, 119 soorten waaronder de 
Knolvoethertezwam, Kersrode boleet, Gerimpelde russula, Gezoneerde stekelzwam, Wollige stekelzwam, 
Beukenkoraalzwam en Gewoon varkensoor. 

19 sept 2020: Excursie naar Nijenrode te Breukelen, opkomst 15 personen, 106 soorten waaronder 
Prachtamaniet, Goudporieboleet, Groenige perevezelkop, Schubbige perevezelkop, Bruine 
pelargoniumvezelkop, Bleekgele russula, Geraniumrussula, Violette russula, Eikenweerschijnzwam 

3 okt 2020: Heilooërbos, opkomst 6 personen. 65 soorten waaronder de zeer zeldzame Slanke aardster 
(Geastrum lageniforme, 25 exemplaren!), de Prachtmycena en de (bedreigde) Pruikzwam. Zelfs uit 
Rotterdam kwamen fotografen naar het Heilooërbos om de Slanke aardster te fotograferen. 

4 oktober 2020: Ingelaste excursie naar de Staatsbossen van Schoorl. Opkomst 27 personen. 105 soorten 
waaronder de Paarsrandgordijnzwam (een klompvoet), Spechtinktzwam, Vaalrode melkzwam, 
Palingsteelmycena, Rookrussula, Appelrussula, Witte duifridderzwam, Peperbus, Valse melkboleet. 

10 oktober 2020: Robbenoordbos, opkomst 10 personen. 104 soorten waaronder het Harig breeksteeltje, 
Grauwe barsthoed, Vleksteelvezelkop, Kleine sparrerussula, Witte duifridderzwam, Bleke sikkelkoraalzwam, 
Gegordelde berkengordijnzwam, opvallend veel Prachtmycena’s, Beukefranjehoed. 

Na 10 oktober konden er geen excursies meer plaats vinden vanwege de door het RIVM aangekondigde 
maatregelen. 

Er zijn gelukkig meerdere in paddenstoelen geïnteresseerde leden zelfstandig op pad gegaan die hun 
waarnemingen  naderhand ook daadwerkelijk doorgaven. Kees Roobeek geeft elk jaar enige duizenden  
waarnemingen door die al in het invoerprogramma SPOT van de NMV werden ingevoerd. Ook Leo van den 
Brugge coördinator van de Haarlemse Houtzwammenwerkgroep voert al zijn waarnemingen in Spot. Zeer 
bijzonder is een nieuwe vondst van de Geelbruine harpoenzwam (Hohenbuehelia bonii) door Daan Wolfskeel 
en Freek Kalsbeek in de zeeduinen bij Velsen. De Grijsbruine harpoenzwam is niet alleen zeldzaam in ons 
land, maar komt elders in de wereld nauwelijks voor.  

Bijzondere rijke Wierdijk op het voormalig eiland Wieringen. 
“Bijzonder paddenstoelenrijk” kan een dijk op Wieringen wel genoemd worden. De dijk kent een opvallend 
aantal bijzondere graslandpaddenstoelen. Vooral veel soorten wasplaten zijn hier te vinden waaronder de  
met uitsterven bedreigde Granaatbloemwasplaat en de slechts van 2 locaties in Nederland bekende 
Ametistknotszwam. De locatie van deze dijk is tegenwoordig bij brede lagen van de bevolking bekend, 
getuige het aantal van 9 fotografen die ik  op 1 november op de dijk aantrof. De fotografen waren druk 
doende om de kleurrijke wasplaten te fotograferen maar hadden blijkbaar niet het besef dat veelvuldig 
belopen van de paddenstoelrijke taluds van deze oude en kwetsbare wierdijk, slecht is voor de zeldzame 
graslandpaddenstoelen die hier voorkomen. De mycologische waarde van deze oude lemen wierdijk is uniek 
in Nederland. De dijk maakt onderdeel uit van het Noord-Holland pad is voor iedereen vrij toegankelijk.  Op 
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deze unieke dijk bevindt zich ook één van de weinige groeiplaatsen van de Tengere distel in Nederland. 
Ondergetekende trof er niet alleen paddenstoelen, maar ook Oliekevers, Gouden loopkevers en de 
Argusvlinder. Kortom, een dijk om in de gaten te houden. 
Met vriendelijke groet, 

Martijn Oud 

Coördinator PWG “De Noordkop” 
Consul NMV- Noord-Holland 
Districtscoördinator NMV-Noord-Holland 
Redactielid   Nature Today (WUR) 
 
3.7 Cursussen 
 
Tineke Broersen organiseerde op 11 januari een minicursus vogels herkennen in Den Helder voor 28 
cursisten. Helaas is de veldbiologische cursus in Alkmaar geannuleerd door Corona. 
 
4.Natuurbeleving 
 
4.1 LEZEX lezingen 
 
Van de vijf geplande lezingen zij er twee uitgevoerd. 
 
Op 22 januari hebben Myrthe Fonck en Wouter Bol, twee PWN-ers, een lezing gegeven met als titel: 
"De effecten van de klimaatverandering op onze duinen". 
In deze lezing hebben zij toegelicht de effecten van klimaatverandering die nu in onze duinen worden 
waargenomen en de veranderingen waarvan zij verwachten die binnenkort te kunnen waarnemen.  
Hierbij kunt u denken aan verschuivingen in soortensamenstelling van flora en fauna, fenologie en opkomst 
van nieuwe exoten. Ook hebben zij stilgestaan bij maatregelen die genomen kunnen worden om 
klimaatadaptie in onze duinen te faciliteren. 
 
Op 26 februari heeft Otte Zijlstra, oud-docent biologie, verslag gedaan van zijn reis door Brazilië toen er nog 
geen sprake was van reisbeperkingen vanwege COVID-19. Otte Zijlstra heeft ons met zijn beelden en 
verhalen o.a. meegenomen naar Curitiba waar zich de eerste Nederlandse landbouwkolonie vestigde (1911) 
en naar het grensgebied van Brazilië en Argentinië waar werelds breedste waterval Iguazú te vinden is. 
Omringd door mooie natuur met veel diversiteit aan onbekende vogels en andere dieren, zoals de Rode 
Neusbeer, Seriema en Hyacintara.  
 
Vanwege COVID-19 zijn de activiteiten voor LEZEX in maart voorlopig stil gelegd. Maar omdat de in juni 
versoepelde maatregelen toch bijeenkomsten onder bepaalde voorwaarden lezingen voor groepen van 
maximaal 30 personen toe lieten en een peiling onder de KNNV- en IVN-leden aantoonde dat er voldoende 
animo bestond om lezingen “coronaproof” bij te wonen was er voor 28 oktober 2020 een lezing van Wouter 
van der Meer gepland. Hij zou ons dan vanuit het perspectief van de paleo-ecologie vertellen over 
onderzoeken van een voormalige duinplas en waterputten die gevonden zijn in Heiloo-Zuiderloo. 
Helaas werden de coronamaatregelen op 12 oktober weer aangescherpt en moest er besloten worden om 
de lezing op te schorten. De laatste aanscherping van de coronamaatregelen boden weinig perspectief voor 
het op korte termijn (1e kwartaal 2021) organiseren van lezingen.  
 
John Scheepe 
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4.2 LEZEX excursies en Door-Leden-Voor-Leden 
 
Door de pandemie konden vele activiteiten zoals lezingen en excursies niet of slechts met de nodige 
beperkingen plaatsvinden. Om het contact met de leden enigszins in stand te houden kwam ik op het idee 
om een digitaal bulletin te starten en vorm te geven onder de titel: “Voor KNNV-leden door KNNV-leden”. 
Aan de leden, die digitaal bereikbaar waren is een oproep gedaan om een bijdrage aan dit bulletin te 
leveren. 
In de zomer is dit bulletin 6 keer verschenen en wel op 7 en 22 juni, 5 en 22 juli, en 10 en 29 augustus. De 
meeste bijdragen hadden betrekking op de flora, een enkele over vogels, meerdere over insecten en één 
over de biodiversiteit van ongewervelden. Op 11 december is nog een extra bulletin verspreid met als 
onderwerp: de specifieke wintervogels in Eilandspolder. De verspreiding van de bulletins werd uitgevoerd 
door Marjolein Boersma (ledenadministratie). 
Daarnaast heb ik 4 keer een excursie in een duingebied georganiseerd voor de woensdaggroep als vervanger 
voor Marian van der Laan, te weten:                           
Woensdag 15 juli: Vanaf de parkeerplaats Noorderstraat (flora van de duingraslanden). Woensdag 22 juli: 
vanaf de parkeerplaats de Westert (langs groeiplaatsen van parnassia, moeraswespenorchis, rond 
wintergroen, echt duizendguldenkruid en veldgentiaan en met als verrassing een groepje grauwe 
vliegenvangers. Woensdag 29 juli: bezoek aan het Reggers-Sander vlak (wild kattenkruid, klein warkruid, 
slanke- en veldgentiaan en addertong). Woensdag 5 augustus: bezoek aan het Kennemerstrand (89 soorten 
planten genoteerd). Van al deze excursies is een uitgebreid verslag gemaakt. 
 
 Evert Maarschall                                                                                                     
 
4.3 Lezingen Den Helder 

In januari en februari werden 2 fysieke lezingen op de zaterdagmiddag in De Helderse Vallei gehouden, die 
goed bezocht werden. In januari beet Kees Boele het spits af met Licht op het veen, gevolgd door Gerhard 
Cadee in februari met Spoorzoeken op schelpen. De lezingen, die daarna gepland werden, zullen worden 
doorgeschoven naar 2021. 
 
Er werd een proef gedaan met een Zoomlezing Introductie insecten door Kees Boele, maar dat werd niet 
interactief bevonden. 
 
Tineke Broersen 
 
4.4 Dinsdaggroep 
 
Jaarverslag Dinsdaggroep 2020. 
Het eerste kwartaal van het jaar verliep betrekkelijk normaal. Op 10 maart was onze laatste excursie in 
Schardam die we afsloten in een café in Avenhorn. We beseften toen al de ernst van een pandemie i.v.m. 
het corona-virus. Dat werd die week bewaarheid. Vanaf die tijd t/m 1 juli hielden we contact door middel 
van waarnemingen die praktisch iedereen mij wekelijks toezond. Het waren toen persoonlijke verslagen 
geworden. Eén excursie afgezegd wegens storm. 
 
Op 7 juni hielden we ‘meeting’ in een grote zandkuil op grote afstand van elkaar vlakbij Duinvermaak in 
Bergen. Twee leden van onze groep hebben corona gehad en dat met ernstige gevolgen. Zij waren daar ook 
bij en vertelde wat hun overkomen was. Verder vertelde ieder van ons hoe zij deze periode van intelligente 
lock-down beleefd hadden. Met 20 personen was dat een hoge opkomst, slechts drie afzeggingen. Dat zegt 
iets over de hechtheid van de groep.  
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Vanaf 7 juli mochten we weer op excursie. Besloten werd dat we binnen fietsafstand de excursies zouden 
houden. Dus niet bij elkaar in de auto.  
Op 13 juli was een bijzondere excursie, nl. bootje varen vanaf de Bergermeer naar Alkmaar en terug. Met 
vier bootjes was het een bijzondere ervaring om de natuur vanaf het water te zien.  
Ook door de hittegolf zijn twee excursies afgezegd. 
De laatste excursie van 2020 was 13 oktober, daarna kwam de 2e golf van de pandemie, wat inhield dat alle 
excursies met elkaar verboden was. De mail ging vanaf toen maandelijks, kennelijk was iedereen aangedaan 
en werd het als te abstract ervaren om waarnemingen te delen.  
 
Al met al hebben we 20 excursies in 2020 kunnen maken. Het aantal personen werd almaar meer en met 23 
als vaste kern vind ik dat een maximaal aantal. Dat betekent dat er voorlopig geen mensen opgenomen 
worden in de groep.  
 
Twee lezingen werden er gegeven, respectievelijk in januari door Theo Baas over ‘grassen en schijngrassen’ 
en in februari door Jan Gerhardus over ‘bijeneters, kraanvogels en purperreigers.  
2020 was een gedenkwaardig jaar, vooral wat de kwetsbaarheid betreft voor ons als groep door onze 
leeftijd. Wij zijn 2020 allen gezond uitgekomen. 
 
Jannie Nijman  
 
4.5 Woensdaggroep 

Bij de Woensdaggroep staan natuurstudie en natuurbeleving centraal. Opzet: excursie op woensdag, van 
13.30 tot ± 16.30 uur, of (een enkele keer) van 11.00 tot ± 16.30 uur, aan- of afmelden niet nodig. De 
aankondiging van de activiteiten van de Woensdaggroep staan in BLAD, in de BLADLUIS en op de website. 
Van iedere activiteit wordt een excursieverslag gemaakt dat digitaal wordt rondgestuurd, vaak geïllustreerd 
met foto’s van deelnemers. Als er een gedicht gemaakt wordt naar aanleiding van een excursie wordt ook 
dat toegezonden.  
 
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, door de corona-uitbraak en de daaropvolgende maatregelen. Tot en 
met 11 maart was er gewoon iedere week een activiteit. 
Op 8 januari hield Ger Molenaar een lezing over “Natuurwaarnemingen in Nederland en een stukje 
daarbuiten.” Op 5 februari hield Dook Vlugt een lezing over twee onderzoeken: een naar roofvogels en een 
naar boomkruipers. De andere woensdagen waren we buiten. 
Na 11 maart hield het op. 
 
De eerstvolgende excursie daarna vond plaats op 29 juli, en dat ging door tot 14 oktober. In kleinere groepen 
dan gebruikelijk: een aantal leden bleef uit voorzorg weg. Na 14 oktober werden er geen activiteiten meer 
georganiseerd; het leek onwenselijk om deelnemers te moeten laten inschrijven om met niet meer dan vier 
m/v op pad te gaan. Later in het jaar werd je zelfs geacht met niet meer dan twee mensen op pad te gaan. 
Ik heb geprobeerd de deelnemers aan de Woensdaggroep regelmatig een mail te sturen, met foto’s, 
gedichten en waarnemingen van de leden, en nog wat meer zoals: YouTube filmpjes en berichten uit de 
media. 
 
Al met al een rommelig jaar. Ik hoop van harte dat 2021 beter wordt. 
Marian van der Laan 
 
5. Natuurbescherming 
 
Er is een klimop-akkoord gesloten voor de Alkmaarderhout. Deze nota beschrijft hoe de klimop in het park 
moet worden beheerd. In bepaalde bomen en delen van het park kan klimop vrij groeien, maar in andere 
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bomen wordt klimop niet getolereerd. De klimop moet bij die bomen niet alleen doorgeknipt, maar ook 
helemaal verwijderd worden (tot in de top). 
Het geplande energieleverende geluidsscherm in Alkmaar-Noord is nu in de fase van definitief ontwerp. De 
firma K. Dekker gaat het scherm bouwen. Animo zit in de klankbordgroep. Er wordt gepleit voor een zo 
groen mogelijk scherm en zo min mogelijk schade aan het bestaande groen tijdens de bouw. 
 
Vorig jaar zomer ben ik gestopt met mijn activiteiten bij Animo 
Peter Stoop, afgevaardigde voor de KNNV bij het Alkmaarse milieu- en natuurplatform ANIMO. 
 
Nadat Peter Stoop gestopt was met zijn activiteiten, is er voor gekozen om per onderwerp een deskundig 
KNNV-lid te benaderen om advies te geven. Een permanente vertegenwoordiger was niet beschikbaar. 
 
6. Communicatie 

6.1 BLAD 

BLAD verscheen in 2020 vier keer, de nummers 60, 61, 62 en 63. De redactie bestond uit Ger Augustus, 
hoofredacteur, Marjolein Boersma, Evert Maarschall, René Glas en Keat Kho. Alle nummers van BLAD zijn op 
de website terug te vinden. 

6.2 Bladluis 

Bladluis is de naam van de digitale nieuwsbrief van onze afdeling. In 2020 is de Bladluis vijf keer verschenen. 
Eenmaal meer dan voorgaande jaren. Dit om in de coronatijd toch in contact te blijven met de leden. De 
Bladluis wordt per email toegestuurd aan alle leden waarvan het emailadres bekend is. De Bladluis is ook op 
de website in te zien. In de nieuwsbrief is informatie te vinden over alle activiteiten van de werkgroepen. Er 
worden nieuwe uitgaven van de KNNV Uitgeverij gepresenteerd en er is overig nieuws over de KNNV, of over 
de natuur in onze omgeving te vinden.  
 
Pieter Korstanje 
 
6.3 Website en Facebook 

De website geeft ruimte aan alles wat er op hoort te staan, is in de praktijk goed te beheren en werd in 2020 
rond de 150-160 keer per dag bezocht. Via de Facebook-pagina van de vereniging kan informatie snel 
gedeeld worden. In 2021 wordt de website helemaal vernieuwd, de voorbereidingen daarvoor zijn in 
december 2020 begonnen. 

6.4 PR-activiteiten 

Voor de twee lezingen in Wijkcentrum Overdie werd een persbericht gestuurd naar een aantal websites, 
zoals die van Natuurgids Alkmaar en die van IVN-NKL, en naar een aantal kranten en huis-aan-huisbladen.  

Marian van der Laan 

6.5 Publieksactiviteiten 
 
Helaas is er dit jaar geen publieksactiviteit geweest door corona. 
 
7. Financieel jaarverslag over 2020 en begroting 202 
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Toelichting exploitatierekening 2020, begroting 2021 en  

Bijgewerkt tot :
Datum 1-1-2020 31-12-2020

Activa Kas 25,00€                25,00€                
Girorekening 2.998,55€           2.300,31€           
Bankrekening 23.257,45€        23.263,52€        
Debiteuren -€                    -€                    
Totaal 26.281,00€        25.588,83€        

Passiva Eigen vermogen 26.039,50€        25.588,83€        
Crediteuren 241,50€              -€                    
Totaal 26.281,00€        25.588,83€        

Reserve 11.548,08€        12.284,72€        
Voorziening IJsvogelwerkgroep 596,01€              596,01€              
Voorziening Jubileum 2.720,39€           1.970,39€           
Voorziening Vlindertuinwerkgroep 0,18€                  0,18€                  
Voorziening Den Helder 11.174,84€        10.737,53€        
Crediteuren 241,50€              -€                    

26.281,00€        25.588,83€        
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balans per 31 december 2020 
 
ALGEMEEN 
De boekhouding vindt plaats in Excel.  Dit werkt makkelijk, behalve voor boekjaar overschrijdende betaling 
en inkomsten. Het zijn daarnaast relatief kleine bedragen. Daarom is vanaf dit jaar alles wat betaald of 
ontvangen is in het boekjaar, geboekt in het lopende boekjaar. Dus er komen geen debiteuren en 
crediteuren meer in de balans.  
De pandemie heeft vanaf maart 2020 zijn weerslag gehad op de activiteiten van de vereniging en daardoor 
ook op exploitatierekening. Het boekjaar is afgesloten met een exploitatieoverschot van € 736,64. 
 
OPVALLENDE AFWIJKINGEN 
Opvallende afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn te noemen: 
 
Jubileum 
In de balans is in de afgelopen jaren een voorziening getroffen van € 5.500.  Hiervan was na het jubileumjaar 
nog € 2.720,39 van over. Deze voorziening was bedoeld voor een jubileumboekje. Maar door vooral 
technische problemen is dat niet verwezenlijkt. Wel was er door drie gemeenten voor € 1.279 aan subsidie 
verleend. Dit jaar is € 750 terugbetaald aan de Gemeente Alkmaar. De 2 andere gemeenten hadden nog niet 
gereageerd. Zij zullen komend jaar worden terugbetaald. Het nieuwe bedrag op de voorziening is  
€ 1.970,39. 
 
Cursussen 
De voorbereiding voor de cursus veldbiologie was afgerond en de deelnemers hadden betaald. Vanwege de 
pandemie is de cursus via uitstel naar afstel gegaan. Het cursusgeld is teruggestort. Er zaten ook mogelijk 
wat kleine cursussen in de pen, maar deze zijn niet verder ontwikkeld. 
 
Verkoopmateriaal 
Er heeft dit jaar geen Verkoop materiaal plaats gevonden en er is ook niets aangeschaft.  De verkoop was 
begroot op € 300,00, de aanschaf van materiaal was begroot op € 100,00. 
Hetgeen resulteert in een saldotekort van € 200,00 ten opzichte van de begroting. 
 
Den Helder  
De eerste paar maanden waren er nog activiteiten in de Den Helder. De kosten € 437,31 komen ten laste van 
de Voorziening Den Helder. 
 
EXPLOITATIEREKENING 
 
BATEN 
 
Contributies € 9244,50 
De afdracht aan het Landelijk Bestuur is € 6243,25 (begroot € 6000,00). 
Van de contributie-inkomsten bleef voor onze afdeling dus nog € 3001,25 
over om zelf te besteden, dit is 32,4 %.  
 
Donaties € 50,00 
Onze bedrijfsdonateur heeft dit jaar een donatie overgemaakt. 
 
Giften € 663,50 
Dit bedrag bestaat geheel uit extra bijdragen boven de minimum contributie. 
Vanwege een eenmalige extra vrijwillige bijdrage van € 500,00 was dit bedrag veel hoger dan andere jaren. 
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Rente € 6,07 
De rente op de ASN spaarrekening die is bijgeschreven in het boekjaar 2020. De rente daalt de laatste jaren 
stelselmatig.  
 
Abonnementen Blad € 68,00 
Het aantal abonnementen van het “Blad” is 2. 
Door de onregelmatige betalingen (over de jaargrens) fluctueert het bedrag per jaar. 
 
Stichting ANIMO, bijdrage porto € 300,00 
Het betreft feitelijk een indirecte subsidie van de gemeente Alkmaar in de vorm van vergoeding van 
portokosten (incl. Blad).  Met ingang van 2013 is de maximale vergoeding gesteld op € 300,00. 
 
IVN, bijdrage lezingen € 250,45 
De lezingen zijn vrij toegankelijk voor iedereen.  
Het IVN vergoed 50% van de kosten. Het bedrag is dit jaar niet de helft van de kosten, omdat een deel in 
komend boekjaar is gefactureerd. 
 
Cursussen € 0,00 
Dit jaar zijn er geen baten. 
 
Diverse inkomsten € 124,30 
Dit bedrag bestaat (voornamelijk) uit vrijwillige bijdragen van de lezingen. 
 
Verkoopmateriaal € 0,00 
Dit jaar waren er geen activiteiten en geen baten. 
De voorraad wordt niet in de balans opgenomen. 
 
IJsvogel Werkgroep € 0,00 
Onze afdeling beheert de financiën van de IJsvogel Werkgroep. 
Dit jaar zijn er geen baten. 
 
Den Helder € 437,31  
De kosten € 437,31 komen ten laste van de Voorziening Den Helder. 
 
Jubileum € 750,00 
Het Jubileumboekje is niet uitgegeven, daarom zijn er geen kosten gemaakt. 
Omdat in het verleden wel subsidie is verleend, zal € 1.279 worden teruggestort. 
Dit jaar is alleen het bedrag van Alkmaar (€ 750,00) teruggestort en komen ten laste van de voorziening. 
 
Werkgroep Vlindertuin € 0,00 
Onze afdeling beheert de financiën van de werkgroep Vlindertuin.  
Dit jaar waren er geen financiële activiteiten. 
 
LASTEN 
 
Afdracht Landelijk Bestuur € 6.234,25 
De afdracht over 2020 bedroeg € 21,75 voor gewone leden en € 7,75 voor huisgenootleden. 
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Bankkosten € 155,11 
Het betreft de kosten van de ING bank. Ze bestaan uit de maandelijkse kosten (circa € 10 per maand) en de 
kosten voor incasso’s. De kosten voor IBANC zijn vervallen per 2020. 
 
Blad Kosten € 1678,01 
Het blad heeft dit jaar € 1678,01 (begroot € 1500) gekost.  
 
Blad porto € 789,58 
De verzending van het blad heeft dit jaar € 789,58 (begroot € 750,00) gekost.  
 
De totale kosten van het blad (Blad Kosten en Blad porto) zijn € 2.467,59 (begroot € 2.250,00) . Hetgeen 
resulteert in een saldotekort van € -217,59 ten opzichte van de begroting. 
 
Porto (excl. Blad) € 17,29 
Dit zijn de porto kosten exclusief voor het Blad. 
 
Lezingen Kosten (gedeeld met IVN) € 366,90 
Het betreft de kosten van alle lezingen met uitzondering van de lezing na de jaarvergadering en excursies.  
De helft van de kosten van de lezingen wordt vergoed door de IVN-afdeling. 
 
Lezing en Excursie € 145,20 
Het betreft de kosten van een digitale lezing. 
 
Dinsdag/woensdaggroep uitgaven € 0,00 
Dit jaar is niets uitgegeven. 
 
Cursussen € 0,00 
Dit jaar is niets betaald. 
 
Diverse kosten € 374,85 
Deze post bestaat voornamelijk uit de kosten voor de nieuwjaarsreceptie, de ALV, en afscheidscadeaus. 
 
Verkoop Materiaal - Aanschaf € 0,00 
Dit jaar is niets aangeschaft. 
 
Steun plaatselijke actie € 200,00 
Dit jaar is de Hortus Alkmaar ondersteund met het “kopen” van een stukje grond. 
 
Lief- en leedpot € 0,00 
Dit jaar is niets uitgegeven. 
 
Betaalde contributies € 0,00 
Dit jaar is niets betaald. 
 
IJsvogelwerkgroep € 0,00 
Onze afdeling beheert de financiën van de IJsvogel Werkgroep. 
Dit jaar is niets uitgegeven. 
 
Den Helder € 437,31  
De eerste paar maanden waren er nog activiteiten in de Den Helder. De kosten € 437,31 komen ten laste van 
de Voorziening Den Helder. 
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Jubileum € 750,00 
Het Jubileumboekje is niet uitgegeven, daarom zijn er geen kosten gemaakt. 
Omdat in het verleden wel subsidie is verleend, zal € 1.279 worden teruggestort. 
Dit jaar is alleen het bedrag van Alkmaar (€ 750,00) teruggestort en komt ten laste van de voorziening. 
 
Werkgroep Vlindertuin € 0,00 
Onze afdeling beheert de financiën van de werkgroep Vlindertuin.  
Dit jaar is niets uitgegeven. 
 
Exploitatie Overschot € 736,64. 
Dit bedrag wordt geboekt bij de reserve op de balans 
 
BEGROTING 
 
Baten 
 
Het aantal leden beweegt zich rond 300, de begroting voor de post contributie is daarom nagenoeg 
hetzelfde als vorige jaren. 
 
In de Algemene Ledenvergadering van 2005 is besloten dat onze afdeling voor het aanpassen van de 
contributie gebruik zal maken van de consumentenprijsindex van het CBS. Het Landelijk Bestuur hanteert 
deze cijfers ook voor de aanpassingen van de afdracht.  Voor een eventuele aanpassing in 2022 geldt de 
wijziging van de index in 2020. Deze index is 1,3 %. Vanaf 2020 worden de contributies bij verhoging 
afgerond op hele euro’s. Vanwege de beperkte activiteiten door pandemie wordt de contributie voor 
gewone leden in 2022 niet conform deze berekening verhoogd naar € 34,00, maar blijft €33,00.  De 
contributie voor huisgenootleden blijft op € 13,00 en voor jeugdleden blijft op € 18,00. 
 

 
 
De post donatie is gebaseerd op een (1) donateur. 
De post giften zijn begroot op basis van 2019, omdat er in 2020 een eenmalige grote gift was. 
De post rente is zo laag, dat deze op nul is begroot. 
De opbrengst van de post abonnementen op het blad is begroot op basis van 2 abonnementen.  
De gemeente steunt de post porto van de uitgifte van het blad via Stichting Animo tot een maximum van 
€ 300. 
IVN draagt voor 50 % bij aan de lezing, de begroting van de post Lezing Bijdrage IVN is gebaseerd op een 
herstart na de zomer. 
De geplande cursussen in het voorjaar zijn afgesteld. De begroting van de post cursussen is gebaseerd op 
een mogelijke kleine cursus in het najaar. 
De post Diverse (Inkomsten) is op hetzelfde lage niveau van 2020 begroot. 
Vanwege de beperkte activiteiten is de post Verkoop Materiaal – Opbrengst begroot op € 0. 
Er zijn geen activiteiten van de IJsvogelwerkgroep voorzien, dus op € 0 begroot 
Van balans : Voorziening Den Helder. Mede door ondersteuning van projecten is het begroot op € 1000. 

Jaar 2017
berekend afgerond berekend afgerond berekend afgerond berekend afgerond berekend afgerond afgerond

Verhoging in %

Contributie gewone leden 33,53     € 33,00 33,10     € 33,00 32,26     € 32,00 € 31,72 € 31,50 € 31,28 € 31,00 € 31,00
Contributie huisgenootleden 12,98     € 13,00 12,81     € 13,00 12,49     € 12,50 € 12,28 € 12,50 € 12,11 € 12,00 € 12,00
Contributie jeugdleden 18,38     € 18,00 18,15     € 18,00 17,69     € 18,00 € 17,39 € 17,50 € 17,15 € 17,00 € 17,00

2022

1,3%

2021

2,6%

201820192020

0,3%1,4%1,7%
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Omdat nog aan 2 gemeenten de subsidie moet worden terug betaald, is Van balans: Voorziening Jubileum 
begroot op € 500. 
Er zijn geen activiteiten van het Jubileum voorzien, dus op € 0 begroot. 
Er zijn geen activiteiten van de Vlindertuin Werkgroep voorzien, dus op € 0 begroot. 
Alle activiteiten in Den Helder worden betaald uit de voorziening.  
Vanwege de beperkte activiteiten en de grote kosten van afdracht en het blad is dit jaar een klein Exploitatie 
Tekort van € 220,00 voorzien. 
 
Lasten 
 
Het aantal leden beweegt zich rond 300, de begroting voor de post Afdracht LB is daarom nagenoeg 
hetzelfde als vorige jaren. In 2021 zal de afdracht € 22,25 voor gewone leden, € 8,00 voor huisgenootleden 
en € 9,25 voor jeugdleden bedragen.  
De post Bankkosten zijn begroot op basis van vorig jaar.  
De posten Blad Kosten en Blad Porto zijn begroot op basis van vorig jaar. 
De post Porto varieert nogal per jaar, daarom is het gemiddelde van afgelopen 2 jaar genomen. 
De post Lezing Kosten (Gedeeld met IVN) is gebaseerd op een voorzichtige herstart na de zomer. 
De post Lezing en Excursie is gebaseerd op vorige jaren. 
De post Werkgroep Di/Wo is gebaseerd op vorige jaren. 
De geplande cursussen in het voorjaar zijn afgesteld.  De begroting van de post cursussen is gebaseerd op 
een mogelijke kleine cursus in het najaar. 
De post Diverse (Kosten) is gebaseerd op vorige jaren. 
Vanwege de beperkte activiteiten is de post Verkoop Materiaal – Aanschaf op € 0 begroot. 
Voor de post Steun plaatselijke actie wordt jaarlijks € 200 gereserveerd. 
De post Lief- en leedpot is begroot op basis van de afgelopen jaren. 
Er zijn geen uitgaven voor de post Betaalde contributies voorzien. 
Er zijn geen uitgaven voor de post IJsvogelwerkgroep Uitgaven voorzien. 
De post Den Helder Uitgaven is mede door ondersteuning van projecten begroot op € 1000. 
Omdat nog aan 2 gemeenten de subsidie moet worden terugbetaald, is de post Jubileum Uitgaven begroot 
op € 500. 
Er zijn geen uitgaven voor de post Werkgroep Vlindertuin Uitgaven voorzien. 
Er zijn geen zaken voorzien die naar balans gaan. 
 
BALANS 
 
Reserve per 31 december 2020 € 12284,72 
De resultante van de 4 voorzieningen is een afname van € 1.187,31. 
Het exploitatie overschot is € 736,64. 
De financiële reserve per 31 december 2019 (€ 11548,08) is vermeerderd met dit exploitatie overschot. 
 
Voorziening kosten IJsvogel Werkgroep € 596,01 
Deze voorziening is in 2007 gevormd uit het saldo van de voormalige eigen rekening van de 
IJsvogelwerkgroep. Het bedrag zal worden aangewend ter dekking van specifieke kosten van deze 
werkgroep. De voorziening per 31 december 2020 is gelijk aan 31 december 2019, omdat er geen financiële 
activiteiten waren. 
 
Voorziening jubileum 2018 € 1970,39 
De voorziening per 31 december 2019 (€ 2720,39) is verminderd met € 750,00 vanwege een terugbetaling 
aan de gemeente Alkmaar. 
 
Voorziening werkgroep Vlindertuin € 0,18 
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De werkgroep Vlindertuin is een samenwerkingsverband tussen onze vereniging en IVN Noord-
Kennemerland. De kosten en baten van de werkgroep maken geen deel uit van onze exploitatierekening.  
 
Voorziening voormalige afdeling Den Helder € 10.737,53 
Het bedrag zal worden aangewend voor activiteiten, zoals lezingen, excursies en cursussen, in Den Helder en 
omgeving. 
De voorziening per 31 december 2019 (€ 11.174,84) is verminderd met de kosten van 2020 (€ 437,31). 
 
Crediteuren € 0,00 
Vanaf jaar wordt alles wat betaald of ontvangen is in het lopend boekjaar, ook geboekt in het lopende 
boekjaar. 
Dus er zijn geen debiteuren en crediteuren meer in de balans. 
 
8.3 Schema aftreden bestuursleden 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ruud Maarschall o   x   x   xx 

Jeanette den Herder      o   x  

Pieter Korstanje   o   x   x  

Herman van Kampen     0   x   

Evert Maarschall      o   x  

 
o = benoeming 
x = herbenoeming 
xx = niet meer herbenoembaar 
(Het eerste schema van aftreden werd gemaakt in 2005.) 
 

Bijzonder data 2021, voor zover bekend. 

Datum Wat Waar en hoe laat Wie 

Vrij. 15 januari Kopij voor BLAD 64 BLAD 64 verschijnt begin maart  

Di. 26 januari Bestuursvergadering Zoomvergadering, 19.30 Bestuur 
Ma. 22 maart Bestuursvergadering Zoomvergadering, 19.30 Bestuur 
Do. 15 april Kopij voor BLAD 65 BLAD 65 verschijnt begin juni  

Do. 15 juli Kopij voor BLAD 66 BLAD 66 verschijnt begin september  

Wo. 1 sept ALV Alkmaar, Wijkcentrum Overdie  

Vrij. 15 oktober  Kopij voor BLAD 67 BLAD 67 verschijnt begin december  

Do. 18 nov. IVN/KNNV vergadering 20.00 uur KNNV 

 

 

 


