Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken.
Donderdag 12 november 2015 in de Infoschuur (GNR) te Hilversum
Aanwezige bestuursleden:
Aanwezige leden:

Piet Spoorenberg, Wouter Rohde, Han Westendorp,
Egbert Leijdekker, Juun de Boer en Huub Casander.
44 (volgens presentielijst), 1 afmelding

1. Opening en mededelingen van het bestuur
- De voorzitter, Piet Spoorenberg opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
- Jelle Harder stelt vast dat behandeling van de jubileumbegroting niet op de agenda staat.
o Antw: Dit zal behandeld worden bij punt 3 van de agenda.
2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2015
- 2) Er was ten tijde van de ALV een beheervisie voor de natuureilandjes bij de haven van Huizen,
toen Jelle Harder hier naar vroeg. Door een misverstand gaf dit onduidelijkheid. Intussen was door de
secretaris met Jelle al een en ander telefonisch besproken.
- 2) Dick Jonkers meldt dat Natuurmonumenten ook het beheer van de Natte Hond gaat overnemen.
3. Bespreken en vaststellen jaarplan en begroting 2016
 Jaarplan 2016:
- Jelle Harder vraagt waarom er maar 6 lezingen op de planning staan.
o Antw: Er staat geen strikt aantal lezingavonden vast. De organisator kan hier zelf naar inzicht en
mogelijkheden invulling aan geven. Suggesties zijn altijd welkom.
- Paul Keuning en Margreet Bijpost: Suggestie om de stukken ALV digitaal beschikbaar stellen ipv
opnemen in de Korhaan.
o Antw: Op dit moment wordt beide gedaan. Het bestuur gaat hier binnenkort over in gesprek met
de redactie van de Korhaan. Van belang is wel dat alle leden toegang moeten kunnen hebben tot
de officiële vergaderstukken. Op basis van deze overwegingen zal het bestuur zich daar over
beraden.
 Begroting 2016: Geen opmerkingen.
- Hierna worden het jaarplan en de begroting voor 2016 door de vergadering goedgekeurd.
 Begroting jubileum 2017:
- De voorzitter doet een oproep voor het aanleveren van projecten met allure voor het jubileumjaar.
- Diverse leden vragen zich af waarom op de feestavond betaald moet worden voor eigen
consumpties, waarom geen consumptiebonnen.
- Jelle Harder mist onderbouwing van de begroting.
- Anja Schuitema vind dat de leden te weinig zijn geïnformeerd over mogelijkheden rond het
jubileum.
- Poul Hulzink vind dat er keurig op tijd is begonnen met het uitzetten van het traject en er
voldoende speelruimte wordt gegeven door het bestuur.
- Jelle Harder wil een minisymposium organiseren.
o Antw: Deze begroting vormt een kader waarin het een en ander definitieve vorm moet krijgen.
De diverse onderdelen worden verder door, de uit leden te vormen, teams uitgewerkt. Bij de
ALV op 17 maart 2016 zal verslag worden gedaan van de voortgang. Daarbij zal ook een meer
definitief financieringsvoorstel ter bespreking worden voorgelegd aan de ALV. Bij de
begrotingsbehandeling in het najaar zullen vervolgens de definitieve bedragen ter goedkeuring
worden voorgelegd.
Na deze discussie gaat de vergadering akkoord met het plan en de bijbehorende begroting, onder de
voorwaarde dat er een nadere uitwerking en onderbouwing komt van de plannen en de begroting en
dat hier nog breder leden voor in de gelegenheid gebracht worden om mee te doen en aanvullende
ideeën in te brengen. Op basis van deze uitwerking kan ook besloten worden om het budget voor de
jubileumactiviteiten aan te passen.

4. Dineke Sluijters Vogelfonds
 Projectvoorstellen
- De vergadering stemt in met de aanvraag nr 28: Renovatie zwaluwentil.
Het bestede bedrag komt uit op ca €300 in plaats van de begrote €3500 dankzij vrijwillige inzet van
leden en het faciliteren door gem. Huizen en GNR.
 Besteding- en beheerplan
- Wijziging van Besteding- en beheerplan wordt door de vergadering goedgekeurd.
 Samenstelling commissie
- Juun de Boer treed af en Ton ten Velthuis neemt zijn plaats in.
5.
-

Bestuurssamenstelling en –verkiezing
Voor de diverse vrijkomende functies hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld.
Met toestemming van de vergadering worden Huub Casander en Egbert Leijdekker herkozen.
Als bestuurslid communicatie wordt Ton van den Oudenalder gekozen.

6. Benoeming lid kascommissie
- De vergadering gaat akkoord met het aanstellen van Jaap Bikker als nieuw lid van de kascommissie.
Vóór de rondvraag bedankt de voorzitter Hillie Hep voor haar bijna 10-jarige inzet als eindredacteur van
de Korhaan.
Han Westendorp wordt bedankt voor zijn inzet als bestuurslid algemene zaken gedurende de afgelopen
6 jaar.
10. Rondvraag en sluiting
- Margreet Bijpost vraagt om als vogelwerkgroep te bankieren bij groene banken. Zij biedt aan om
hierin advies te geven.
o Antw: Het bestuur heeft op basis van eerder verzoek vanuit de ALV al stappen gezet om
wijzigingen in banken waarmee wij zaken doen aan te passen en is hier nog mee bezig. .
- Juun de Boer roept iedereen op om zich in te zetten om alle oude waarnemingskaartjes te digitaliseren.
- Feiko Prins nodigt iedereen uit om op 27 november naar de speciale Dineke Sluijters-avond te komen.
Mensen kunnen daar project ideeën inbrengen, bespreken en helpen / starten met de uitwerking hiervan.
- De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage.

Na de pauze geeft Jelle Harder een presentatie van de gerealiseerde zwaluwenwand op het naastliggende
terrein van GNR.
Vervolgens vertelt Paul van der Poel het een en ander over de grote bonte specht, onze vogel van het
jaar 2015.

