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1. Opening en mededelingen 
Binnengekomen afmeldingen: Luuk Hamer te Amsterdam, Gerrit den Bleker, Frits David Zeiler 
te Bergen,Hiepke Boerma, Auke Wouda (penningmeester) te Sneek,  

Voorzitter IJsselmeervereniging Jos Teeuwisse opent de algemene leden vergadering met het 
herdenken van Jan Baron, voormalig bestuurslid en tot zijn dood actief als adviseur van ons 
bestuur. Op de vorige ledenvergadering was Jan Baron er nog. Daarna is in snel tempo zijn 
gezondheid achteruitgegaan. Wij missen hem zeer. Verder moest ook onze penningmeester 
Auke Wouda vandaag op het laatste moment afzeggen. 

2. Verslag van de ALV 2016 
Opmerkingen naar aanleiding van het voorliggende verslag: 

p.1. Wat betreft het Nieuwland Erfgoed is te vermelden dat het specifieke archief van de 
IJsselmeervereniging toch in Lelystad blijft. De diverse rapporten, onderzoeken en MERs,  en 
verdere literatuur betreffende het IJsselmeergebied worden elders bewaard. Het bestuur heeft 
dat deel van het archief kunnen onderbrengen in Woerden, naar de ruimte aangeboden door 
onze voormalige penningmeester Kees Kortekaas. Iedereen kan de stukken in Lelystad en 
Woerden raadplegen. Wel even aangeven als men dat wil. 

p.3. Oproep voor ledenwerving: er is een PowerPoint presentatie over de vereniging ter 
beschikking. Leden wordt verzocht hiervan gebruik te maken als men een gelegenheid ziet om 
nieuwe leden te werven, bijvoorbeeld bij zijn/haar watersportvereniging.   

p.4. Via de Nieuwsbrief komen wij terug op het punt van de zandwinning.  

Het verslag ALV 2016 wordt door de algemene ledenvergadering aangenomen.  

3. Jaarverslag en jaarrekening / financieel verslag 2016  
a. jaarverslag 2016 

Naar aanleiding van het jaarverslag vraag Nico van Straalen naar de connectie van de 
vereniging met de Zuyderzeedijk Alliantie – dit zijn de samenwerkende actieve burgers tegen de 
dijkversterking. Hij is geïnteresseerd of de plannen voor de jachthaven Edam ook meegenomen 
worden. Dit laatste is een punt dat ingebracht kan worden. Het bestuur volgt en steunt in 
principe de Zuyderzee Alliantie. Soemini Kasanmoentalib is daarvoor de contactpersoon in het 
bestuur.  
De vergadering mist in het jaarverslag het onderwijsproject, dat vorige jaar op de ALV 
gepresenteerd werd. Inderdaad is het onderwijsproject op zich niet expliciet vermeld in het 
verslag.  
De algemene ledenvergadering stelt het jaarverslag 2016 vast.  
 

b. jaarrekening / financieel verslag 2016  
Toelichting bij het financieël verslag:  
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- 2017 moet vervangen door 2016. Het vermogen is gegroeid mede dankzij de extra 
inkomsten door vrijwillige hogere bijdragen van de leden. Dank daarvoor.  

- Wat is er gebeurd met de gelden van de Muider Hardzeildagen? Deze zijn specifiek 
gereserveerd voor het onderwijsproject en een klein deel daarvan is in 2015 en 2016 
gebruikt. De rest zal in 2017 voor het jongerenproject worden aangewend.  

- Kees Kortekaas brengt in dat belangrijke facturen, bijvoorbeeld die voor zaalhuur 
geparafeerd moeten worden. Dit zal een aandachtspunt zijn voor het bestuur in 2017. 

Namens de kascommssie stelt Nico Papineau Salm voor de jaarrekening/het financieel verslag 
2016 vast te stellen. 
De vergadering stelt het jaarverslag en financieel verslag 2016 vast. 
  

4. Samenwerking binnen het blauwe hart 
a.  Terugtreden uit Stichting Het Blauwe Hart 

Zoals is afgesproken zou het bestuur als de besprekingen met het Blauwe Hart leiden tot 
uittreding, een extra ledenvergadering bijeenroepen. Daarom heeft het bestuur nu de reguliere 
ALV vervroegd bijeengeroepen.  

Jos Teeuwisse heeft zich steeds sterk gemaakt om gestalte te geven aan de samenwerking 
met de Stichting Het Blauwe Hart in het bestuur. Helaas bleken de bestuursvergaderingen 
vooral energielekken voor hem. Ons bestuur is tot de slotsom gekomen dat de samenwerking 
met de Stichting opgezegd moet worden. Wij ondersteunen wel het streven om een nieuwe 
samenwerking op andere basis te zoeken. Dit is in de brief aan de ALV toegelicht.  

Piet Seegers complimenteert het bestuur voor de argumentatie in de brief.  

Jos Teeuwisse licht achtereenvolgens de punten uit de brief toe:  

- Financieel kunnen wij niet voldoen aan de regel gelijke monniken, gelijke kappen. Dan 
moet er namelijk Є16.000, - op tafel gelegd worden en dat kan niet.  

- De nieuwe werkwijze die twee jaar geleden werd ingevoerd is niet effectief voor onze 
doelstellingen. Zo is de expertmeeting waarin tot 2014 concreet werd samengewerkt 
vervangen door drie nieuwe werkgroepen: Wind met als trekker ’t Fryske Ge, 
Natuurbouw (trekker Natuurmonumenten) en Vis (trekker Sportvisserij Nederland). Bij de 
werkgroep Wind is de vereniging nauw betrokken geweest. Auke Wouda heeft de 
zienswijzen en het beroepsschrift (mede) geschreven. De werkgroep Natuurbouw en Vis 
zijn niet of nauwelijks als samenwerking van de grond gekomen. De Stichting het 
Blauwe Hart heeft zonder de vereniging een meeting van deskundigen over de 
ecologische kwaliteit van het IJsselmeergebied gehouden.  

- Er is te weinig verandering sinds de nieuwe werkwijze in 2014 bij het bureau van het 
Blauwe Hart geconstateerd. 

- Onze kritiek is dat de Stichting Het Blauwe Hart te veel onderdeel van de partijen is 
geworden en zelfs optrad als woordvoerder van RWS. De kritische houding van onze 
vereniging werd niet in dank afgenomen.  

- Te vermelden is wel dat mede dankzij de autonome ontwikkeling van de IJV en haar 
kritiek het Rijk heeft afgezien van de luwte maatregelen het Hoornse Hop. 

b. nieuwe samenwerkingsmogelijkheden in het blauwe hart 

In de brief hebben wij gesteld dat wij wel willen deelnemen aan het gesprek over de 
totstandkoming van een nieuwe samenwerking in een lossere coalitie het blauwe hart 
vergelijkbaar met de Coalitie Wadden Natuurlijk. In zo’n coalitie wordt met verschillende partijen 
samengewerkt op verschillende speerpunten. Dat is trouwens nu al het geval bij de procedure 
tegen het windmolenpark West Fryslan. Ook voor de zienswijze over de nieuwe werkhaven bij 
Urk kon er probleemloos met het Flevolandschap worden samengewerkt.  

Er volgt een discussie.  
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- Fons Elders brengt naar voren dat behoud/beheer van het IJsselmeergebied meer en 
meer een politiek probleem wordt. De minister vaart een duidelijke koers, gedacht vanuit 
privatisering en marktwerking. Als voorbeeld noemt hij de actuele discussie over de 
binnenstad van Kampen, waarin de commercialisering van het toerisme centraal staat. 
De aanduiding van de aanwezigen in de notulen over de Hoornse Hop in 2016 spreekt 
volgens hem boekdelen.  

- Kees Kortekaas wijst op dat bij de overgang van Stichting naar Coalitie een gelijke 
contributie à Є16.000, - gevraagd wordt. Wat wil zeggen dat wij niet mee kunnen doen.  

- Nico van Straalen vraagt hoe de andere partijen tegen onze deelname aankijken.  
- Jos Teeuwisse antwoordt dat het bestuur voor 2017 een bedrag van Є10.000, - voor de 

nieuwe samenwerking heeft gereserveerd. Het is de bedoeling dat er in lossere 
deelcoalities gewerkt gaat worden. Als wij niet mogen deelnemen aan de tot 
standkoming van het nieuwe samenwerkingsverband/coalitie omdat dat men dat te 
weinig vindt, dan zal het gereserveerde bedrag in 2017 in elk geval voor de lossere 
samenwerkingsprojecten aangewend worden. 

- Nico Papineau Salm brengt het belang naar voren dat er op een correcte manier uit 
elkaar wordt gegaan. Als zodanig moet erop worden toegezien dat de bestaande 
Stichting ook daadwerkelijk wordt opgeheven.  

Jos Teeuwisse expliciteert de punten in de brief aan de ALV over de uittreding als volgt:  

1. De IJsselmeervereniging vindt het belangrijk samen te werken met de partner- 
organisaties die betrokken zijn op het gebied / in het blauwe hart 

2. De samenwerking met de stichting zal worden opgezegd en de stichting dient zo 
spoedig mogelijk te worden opgeheven.  

3. Met de eis van de nieuwe coalitie voor een contributie Є 16.000,-  gaan we niet mee.  
4. Er blijft Є 10.000,- opgenomen in de begroting 2017 voor samenwerking 
5. De IJsselmeervereniging wil graag van meet af aan meepraten over de vorm en 

inrichting van de nieuwe samenwerking (schrappen van het de optie afwachten). 
Wij zijn het eens met een nieuwe werkwijze van gelegenheidscoalities per onderwerp. 
Wij werken daarin samen wanneer er overeenstemming is met onze doelstellingen. Dit 
laatste punt moet expliciet vermeld worden in de brief.  

6. Specifiek voor activiteiten als van punt 5. is het bedrag van Є 10.000,- gereserveerd in 
de begroting van 2017. 

De ALV onderschrijft de punten en besluit dat in de brief expliciet gemeld wordt: 

1. De doelstelling van de IJsselmeervereniging 
2. De opheffing van de bestaande Stichting 
3. Dat wij het liefst meepraten : 

Dit besluit wordt unaniem aangenomen met 1 (één) onthouding. 

 
5. Bestuurssamenstelling 

Jos Teeuwisse treedt af om puur persoonlijke redenen, die hij kort toelicht. Hij heeft bijna vijf 
jaar volgemaakt. Barbara van Beijma zal optreden als vicevoorzitter tot er een nieuwe voorzitter 
gevonden is. De procedure is dat de sollicitatiecommissie praat met de kandidaten. De gekozen 
kandidaat kan alvast warmdraaien en zal op de volgende ALV in 2018 voorgedragen worden 
om officieel benoemd te worden.  
In zijn dankwoord vertelt Kees Schouten hoe Jos Teeuwisse indertijd met vlag en wimpel won 
van andere kandidaten. Jos’ prestatie is dat hij als geograaf samen met Barbara van Beijma het 
fenomeen landschap en de waardering van de landschappelijke kwaliteit op de kaart heeft 
gezet. Jos benadrukte ook de multifunctionele benadering waarin ruimte is voor afweging van 
verschillende functies van het IJsselmeergebied. Zijn aimabele houding en door en door 
fatsoenlijk optreden konden helaas niet de zo broodnodige samenwerking met de Stichting Het 
Blauwe Hart redden.  
 

6. Jaarplan en begroting 2017  
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- Geconstateerd wordt dat ook in het jaarplan en de begroting het onderwijsproject 
ontbreekt. Deze omissie zal worden bijgesteld.  

- Het bestuur wordt gecomplimenteerd met haar bescheiden claims. Bestuurskosten zijn 
vooral organisatiekosten voor de ALV. Het bestuur vergadert meestal zonder kosten bij 
de VVV in Monnikendam of de Waddenvereniging in Harlingen. 

- De vergadering stemt in met het begrote bedrag van Є 10.000, - voor individuele 
samenwerkingsprojecten. 

- Frans de Nooij vindt dat we duidelijk moeten maken dat de vereniging een grotere groep 
omvat. Er zijn meer mensen actief die onze doelstellingen onderschrijven. Zo is er 
bijvoorbeeld een hele community op internet en facebook. Er bestaat als het ware een 
tweede vereniging naast de bestaande leden. Het is belangrijk deze community van 
actief publiek te ontsluiten als het groter draagvlak dat onze doelstellingen ondersteunt. 

- Het bestuur vraagt de leden hulp om subsidies te zoeken zodat de informatieborden van 
de IJsselmeervereniging rond het Ijsselmeer en de randmeren vernieuwd kunnen 
worden. Dit punt stond vorige jaar al in het jaarplan 2016 en moet alsnog gerealiseerd 
worden.  

De ALV stelt het jaarplan en de begroting 2017 als zodanig vast.  
Traditioneel brengt de voorzitter de vraag over het voortbestaan van de IJsselmeervereniging 
aan de orde. Met één stem tegen wordt het voortbestaan IJsselmeervereniging.in dit 45ste 
jubileumjaar aangenomen. 
 

7. Effectiviteit van de vereniging 
a. Matrix actieplan IJsselmeervereniging 2017 

Op de ALV 2016 bracht Jeroen Determan de wens naar voren dat het jaarplan concreter wordt 
en bijvoorbeeld de vorm krijgt van een actieplan. Het bestuur heeft dit punt op haar heidag in 
september 2016 besproken. Joke van der Meer heeft als nieuwe adviseur aan de discussies op 
de heidag deelgenomen. Zij heeft een concept voor een matrix voor een actieplan 2017 
gemaakt. De matrix met acties zal verder uitgewerkt worden en in maart op de website 
gepubliceerd worden. De matrix bevat een kolom waar leden kunnen inschrijven. Het is tevens 
een oproep aan onze leden actief te worden, waar zij mogelijkheden voor actieve bijdrage zien.  

b. Aanvulling van de doelsteling in het huishoudelijk 
reglement  

De doelstelling in de statuten is vooral bedoeld voor de juridische context. De middelen 
waarmee wij die doelstelling willen bereiken staan daar niet in. Die horen in het huishoudelijk 
reglement. Frans de Nooij heeft in zijn stuk een aantal van die middelen benoemd als 
uitwerking van de hoofddoelstelling. Als neven/subdoelstellingen noemt hij: 

- Het creeren van draagvlak 
- Het in actie komen tegen bedreigingen en aanslagen op de integriteit van het gebied 
- Ondersteunen van actiegroepen en actieve burgers 
- Het stimuleren van onderzoek en kennis (kenniscentrum) 
- Visievorming op langere termijn voor de toekomst van het IJsselmeergebied.  

Voor een tweede ronde langs de fracties van de Tweede Kamer en een eerste ronde langs de 
betrokken provincies moeten deze punten in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging 
worden opgenomen. Zo kan de vereniging haar adviserende rol ten aanzien van de politiek en 
beleid op zich nemen.  

 
8. Rondvraag en sluiting 

- Hein Koning vraagt naar de beroepsvisserij, die de provincie wil beëindigen. Vogels 
hebben geen vis, maar de vraag is, ligt dat aan de overbevissing of is het 
voedselgebrek ten gevolge van fosfaatgebrek? Wat doet de IJsselmeervereniging 
voor de beroepsvisserij, deze heeft ook cultuurhistorische aspecten.  

- Antwoord: In maart komt er een rapportage over de visstand en de rol van de 
visserij. Probleem is dat er ook stroperij is. Visserij was een aandachtspunt van het 
Blauwe Hart. Frans de Nooij: Door het vaker openen van de sluizen in de afsluitdijk 
en houtribdijk is de visdoortrek al behoorlijk toegenomen, zie artikel van de Nooij in 
de IJsselmeerberichten. Hein Koning vindt het belangrijk op korte termijn actie naar 
de overheid te ondernemen.  



	

www.ijsselmeervereniging.nl		-		info@ijsselmeervereniging.nl		-		IBAN:NL57RABO0138365164	-		KvK	40624019	
	

5	

- Wat doet de vereniging aan de recreatie? Moet de beleving van het gebied ook niet 
worden toegevoegd aan de subdoelstellingen? Willem Goudswaard: het bestuur zal 
daar aandacht aan besteden, o.a. bij de nieuwe afsluitdijk vanuit het gezichtspunt 
van de Vereniging dat zich niet richt op om vercommercialisering van het toerisme. 

- Jos Teeuwisse: Er is een tentoonstelling in het Zuiderzeemuseum van de 
schilderijen van Johan van Mastenbroek van de aanleg en afsluiting van de 
afsluitdijk maakte.  

- Het is de bedoeling op het jubileumsymposium van de vereniging een jongerenforum 
te organiseren. Soemini Kasanmoentalib doet een oproep aan de leden om jongeren 
(klein)kinderen ed. in hun omgeving te interesseren. Er komt nog een oproep in de 
nieuwsbrief/website. 

 
Na de pauze volgt het inhoudelijke gedeelte met als sprekers Frits Palmboom – van 
Eesteren leerstoel aan de TU Delft en Fons Elders - emeritus hoogleraar Theorie van de 
Levensbeschouwing aan de Universiteit voor Humanistiek Utrecht.   
- 10 Gouden regels voor het IJsselmeergebied door Frits Palmboom  

- Oude Dijken & Nieuw Bewustzijn: cultuurlandschap versus Natuur? door Fons Elders; 
zie de website: www.fonselders.eu/Zuyderzeedijk   

 

Verslag Soemini Kasanmoentalib. 


