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Jaarvergadering FFF op 18 Februari 2000:

VEEL IDEËN EN GOEDE DISCUSSIES

Na de verslagen van bestuur en werkgroepen, waarvan dat van de werkgroep Finger oan 'e pols van Gertie Papenburg de

meeste discussie opriep, werden Freek Nijland en Dick Goslinga door het FFF bestuur bedankt voor hun jarenlange, grote inzet

voor Twirre’. Freek en Dick hebben nu afscheid genomen van de redactie en de fakkel overgedragen aan een nieuwe redactie,

zoals in het voorwoord van deze Twirre ook is te lezen.

Ook binnen het bestuur van de FFF traden twee bestuursleden af, te weten Jaap Veenstra en Wiebe Nijlunsing. Zij werden door

de penningmeester, door middel van een beschrijving van overeenkomsten en verschillen met het vertrek van Bill Clinton,

bedankt voor hun inzet. Als nieuw bestuurslid werd Jappiè van den Bergs uit Oudehorne voorgesteld. Jappie is bioloog die zich

in zijn functie bij Rijkswaterstaat vooral heeft verdiept in mariene biologie in het Waddengebied. Momenteel heeft hij een jaar
van baan geruild met T. Claassen van Wetterskip Fryslan, zodat nu het zoete water onder zijn werkterrein valt.

Naar aanleiding van het nieuwe organisatieschema, kwamen de ideeën van het bestuur voor een betere samenwerking met

verwante organisaties in Fryslan op tafel. In de zaal waren in dit verband een aantal gasten aanwezig, vertegenwoordigers van

de WARF (Werkgroep Amfibieën en Reptielen Friesland), de Vlinderwerkgroep, het Biologisch Wurkferban en het IVN

Leeuwarden. Samenwerking, met als doel het verstevigen van de structuur van het natuurweb in Fryslan om gezamenlijk ook

duidelijker en sterker naar buiten te kunnen treden, sprak de zaal aan, hoewel men de praktische invulling hiervan moeilijk
vond. Binnenkort zullen hierover gesprekken worden gevoerd tussen de besturen van de verschillende groepen. Ook het

Biologisch Wurkferban, in de persoon van Hekstra, gaf aan zeker behoefte te hebben aan het beter uitwisselen van informatie,

bijvoorbeeld vergaderverslagen. Hij benadrukte hierbij dat het beter benutten van de mogelijkheden die Twirre' hiervoor biedt,

ook door de verschillende organisaties bekeken zou moeten worden.

De voorstellen voor statutenwijzigingen werden eveneens goed ontvangen. Wel werd benadrukt dat dit nogal wat rompslomp
inhoudt (dubbele ledenvergadering, notariskosten, etc ). Voorstel is om nogmaals te overwegen of een statutenwijziging echt

nodig is. Mogelijk biedt het huishoudelijk reglement genoeg mogelijkheden aan het bestuur om op eenvoudige wijze nader in

detail te treden of juist zaken te vereenvoudigen. Het benoemen van ereleden leek de vergadering niet nodig en zelfs

ongewenst omdat je hiermee het risico loopt de bestuurlijke constructies te ingewikkeld en te log te maken, wat vaak weinig

effectief is.

Na de pauze hield Willem Klok van Natuurmonumenteneen interessante dialezing over het Fochtelooërveen, een soms grillig,
groots veenlandschap dat een paradijs voor reptielen en vele andere dieren en ook planten is.

OPROEP

Op 25 november 2001 bestaat de FFF precies 25 jaar. Het bestuur wil hier graag iets bijzonders mee doen. Tijdens de

jaarvergadering werden verschillende ideeën aangedragen. Zo zou gebruik kunnen worden gemaakt van 't Aljemint van de

Fryske Akedemy. Ook zou misschien een combinatie met een feestelijke conferentie van de Wadvogelwerkgroep (met een

internationaalkarakter) te organiseren zijn. Om één en ander handen en voeten te geven leek het de leden in ieder geval

noodzakelijk dat er een feestcommissie in het leven wordt geroepen. Een ieder met hart voor de FFF, die het leuk lijkt mee te

helpen met het organiseren van een (groots opgezette?) feestelijke activiteit rond het 25-jarig jubileum van de FFF, wordt

verzocht zich te melden bij het bestuur.

Zoals bekend werd op 18 februari, ‘s avonds in café Wouters te Leeuwarden, de jaarvergadering van de FFF gehouden. Er

stonden een aantal discussiepunten op de agenda, waar goed over is gesproken. Naar aanleiding van deze punten kwamen

bovendien een aantal prima ideeën op tafel. Een korte indruk:

Te beginnen met de mededelingen; na de presentatie van twee nieuwe FFF-rapporten, één van Jan Hendriksma over het

Sneekermeer, en één van Romke Kleefstra over het broedsucces van kokmeeuwen in Midden-Fryslân, presenteerde Henk Hut

op een flitsende manier een fris idee: Een werkgroepje van drie personen, waarvan hij er één is, wil proberen op 21 juni dit jaar
24 uur biodiversiteit onder de aandacht te brengen, bij politiek én gewone man. Het doel is om op deze dag minimaal 2.000

soorten te scoren! Elders in deze Twirre wordt het idee verder toegelicht. Nieuwsgierige mensen die mee willen doen worden

verzocht zich te melden.


