Verslag Algemene Ledenvergadering FFF
Plaats: hotel Oostergoo , Nieuwe Kade 1, 9001 AE Grou
Datum:
Vrijdag 9 maart 2018
Aanwezig:
30 leden

1. Opening, vaststellen agenda
“Ik hoor hier niet te staan”, met deze woorden opent Gertie Papenburg de ALV en neemt
voor minimaal één jaar het voorzitterschap van de FFF op zich en geeft een uiteenzetting
van de plannen die hij en het bestuur hebben om de FFF weer toekomstbestendig te maken.
Gertie heeft zich bereid verklaard deze klus op zich te nemen tijdens het inspirerende
werkgroepenoverleg wat het uitgedunde bestuur in december heeft gehouden. De
aanwezige leden stemmen graag met Gertie als (interim) voorzitter in.
2. Mededelingen
Johan Taal is overleden. Meinte Engelmoer vertelt wat hij heeft betekend voor de
Waadfûgelwurkgroep als teller maar roemt ook zijn brede belangstelling.
3. Lezing
Laat Friesland weer zoemen!
Lezing door Eduard Peter de Boer
over de Friese Biodiversiteit, landschapspijn en de achteruitgang van onze
insekten
Landschapspijn, Nederlandse mestplafonds, Neonicotinoiden, Roundup (glyfosaat) rewilding
van Europa en Fryslân, discussie Oostvaardersplassen, weidevogelproblematiek,
natuurinclusieve landbouw, Plos One, dramatische daling aantal insekten, met name in
agrarisch gebied, biodiversiteit in bodemleven, kortom een heel spectrum komt aan de orde
in de lezing van Peter. We bevinden ons op een belangrijk transitiemoment. Er moet weer
met de natuur gewerkt zoals d.m.v. natuurinclusieve landbouw en een circulaire economie.
Zie ook www.nederlandzoemt.nl en www.wildebijeninfriesland.nl
Pauze
4. vragenronde n.a.v. de lezing van Eduard Peter de Boer
Verschillende ideeën worden aangedragen om de veldbiologische kennis die binnen de FFF
aanwezig is meer voor het voetlicht te brengen en invloed uit te oefenen.
-Hinko: in een groencafé een maandelijkse FFF borrel te organiseren.
-Meinte: Sander Turnhout, wetenschapscafé in het Oranje bierhuis.
-Henk: in de tuin van het waterpark Peter een lezing te laten geven.
-Nico: projecten adopteren en als FFF naar buiten te brengen. Motiveren en stimuleren!

5.Verslag Algemene Ledenvergadering van maart 2017
Wordt zonder verdere opmerkingen vastgesteld.
6. Integraal Jaarverslag 2017
Henk heeft deelgenomen aan de werkgroep omgevingsvisie van de FMF namens de KNNV
en niet namens de FFF. Stond ook al in de notulen van het verslag van de ALV van 2017.
7. Verslag kascommissie
De kascommissie bestaande uit Bartle de Leeuw en Jakob Hanenburg verklaren dat het
financieel verslag dik in orde is, dit met uitzondering van een verschoven komma, wat
inmiddels al hersteld is. Rolf Tienstra vraagt om een stelpost van €500,00 op de begroting
voor eventuele kosten bij de organisatie van de soortendag wat akkoord is. Klaas Koopman
vraagt om €400,00 voor Twirre wat ook akkoord werd bevonden.
De vergadering verleent penningmeester Mark Hilboezen vervolgens decharge. Voor het
financieel jaarverslag over 2018 vormen Teatse van der Zee en Jakob Hanenburg de
kascommissie.
8. Bestuurszaken
Wader studygroup conference
Romke Kleefstra heeft de FFF om financiële ondersteuning gevraagd (€1500,00) bij de
organisatie van de Wader study group conference en het bestuur heeft de intentie kenbaar
gemaakt dit te honoreren. In de discussie daarover heeft het bestuur uiteindelijk voorgesteld
een deel van het eigen vermogen van de Wadvogelwerkgroep te laten komen (€100,00) en
een ander deel (€500,00) uit het algemene FFF vermogen. Het bestuur heeft hierover
onderhandelingsruimte gevraagd en uit de stemming hierover bleek een ruime meerderheid
voor dit voorstel, zij het met verschillende onthoudingen.
Uitbreiding bestuur
Gertie maakt zijn plannen bekend over de uitbreiding van het bestuur. Het streven is om
weer minimaal vijf bestuursleden te krijgen met een schil daar om heen van leden met een
specifieke deskundigheid. De leden worden persoonlijk benaderd.
9. Twirre
Herhaald verzoek van de hoofdredacteur Klaas Koopman aan het bestuur en de
werkgroepen om meer kopij te leveren voor Twirre! Twirre is nog teveel een blad voor de
FFF dan door de FFF. Er is nog geen geschikte opvolger voor Klaas gevonden en vanwege
zijn stabiele gezondheid gaat hij nog even door met het werk voor Twirre. Nu Teddy Dolstra
Twirre heeft verlaten wordt er ook gezocht naar een vakredacteur (ongewervelden) die ook
bijdragen inhoudelijk kan beoordelen.
10. Website/Facebook
Het is nog niet helemaal gelukt om de FFF-website actueel te maken en te houden. Merel
Zwemer stelt voor om hiervoor een vaste webmedewerker te zoeken en aan te stellen.
Mogelijk moeten we ook overgaan naar een ander websysteem dan Joomla.

11. Lezingenreeks in samenwerking met Natuurmuseum Fryslân en Biologysk
Wurkferbân
Vanwege de grote inspanning die nodig was bij het organiseren van het ganzensymposium
heeft de Fryske Akademy dit zelf georganiseerd. Bij de komende lezingen zal de FFF weer
meedoen en de betrokkenheid vergroten. De opkomst van FFF leden mag ook een impuls
hebben.
12. FMF-zaken
Staan in het jaarverslag
13. Soortendag 2018
De Van Oordt’s Mersken, nabij Beetsterzwaag, wordt de locatie van de FFF soortendag en
vindt plaats om 30 juni, nog net voor de insektendip. Voor de organisatie is er inmiddels een
werkgroep gestart bestaande uit Mark Hilboezen, Rolf Tienstra, Hinko Talsma en Jakob
Hanenburg. Het verzamelpunt zal zijn op de parkeerplaats langs de Lippenhuisterweg. Er zal
geen catering zijn.
14./15. Wvttk/ Rondvraag
Meinte Engelmoer over de lezingencyclus: wie helpt?
Henk Jansen: er speelt veel op het gebied van zonneparken. Opmerking uit de FMF
werkgroep omgevingsvisie.
Freek Nijland vindt dat er een nieuw overlegorgaan m.b.t. de biodiversiteit opgericht moet
worden waarin ook de FFF zitting heeft. Dit om mensen bijeen te roepen en inventariseren
welke initiatieven er in Friesland zijn en dit agenderen.
16. Sluiting
Gertie bedankt de leden voor hun komst hun inbreng en in het bijzonder Eduard Peter de
Boer voor zijn boeiende lezing.

