Verslag van de Algemene Ledenvergadering
Donderdag 20 maart 2014 in de Infoschuurd (GNR) te Hilversum
Aanwezige bestuursleden:
Aanwezige leden:

Piet Spoorenberg, Wouter Rohde, Han Westendorp,
Egbert leijdekker en Huub Casander.
41 (volgens presentielijst)

1. Opening en mededelingen van het bestuur
- De voorzitter, Piet Spoorenberg opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
- Voor de duidelijkheid wordt verteld dat mensen die iets te vragen of te melden hebben, daarvoor
niet hoeven te wachten tot een ALV, maar dit beter gedurende het jaar bij het bestuur kunnen doen.
- Vanuit de schenking van Dineke Sluijters is nog een schilderij nagekomen. Deze zal in de
infoschuur een plekje krijgen.
- Het destijds anoniem aan de vereniging geschonken schilderij met korhanen, van de hand van
Bertus van de Brink, heeft reeds een mooie plek gekregen in de infoschuur.
2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 28 november 2013
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
3. Algemeen Jaarverslag 2013
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
Piet bedankt alle leden voor hun inzet in het afgelopen jaar.
4. Financieel jaarverslag 2013
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
Ton van den Oudenalder vraagt of we wel bij de goede bank(en) zitten. Als natuurvereniging zouden
we moeten kiezen voor natuurvriendelijke alternatieven zoals Triodos of ASN. Dit voorstel zal door
het bestuur worden bekeken.
5. verslag kascommissie
Het door Peter Jansen voorgelezen verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
6. Décharge bestuur
De vergadering verleent het bestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid.
7. Benoeming kascommissie
Evert Constandse verlaat de kascommissie. Michael Everard gaat, met toestemming van de
vergadering, de commissie versterken. Daarmee bestaat de commissie uit de volgende personen:
- Michael Everard
- Peter Jansen
- Pieter Jan Hegenbart
8. Bestuurssamenstelling en –verkiezing
Met toestemming van de vergadering wordt voorzitter Piet Spoorenberg herkozen.
9. Projecten Dineke Sluijters Vogelfonds
De vergadering stemt in met de aanvragen:
18
Presentatiewand
19
Broedgelegenheid Huiszwaluwen Hilversumse Ondermeent
20
IJsvogelwand Zanderij Crailoo
21
Oeverzwaluwwand Zanderij Crailoo

€
€
€
€

2.000,100,415,6.200,-

Het mooie resultaat van de aanvraag van de presentatiewand is te bewonderen tijdens de vergadering.
De makers Splint Scheffers en Bertus van de Brink geven enige uitleg over de productie en gebruik.
10. Rondvraag en sluiting
- Gevraagd wordt of het bestaande gordijn niet voor het schilderij met de korhanen komt te hangen.
Hier zal voor worden gezorgd.
- Er komt nieuwe buitenverlichting. Een nieuwe beamer en speciale behandeling van de
projectiewand. Deze zaken worden door het GNR op verzoek van de gezamenlijke gebruikers
gerealiseerd.
- Frans van Lier vraagt naar de ontwikkelingen rond de eilandjes in de Huizer haven. Het bestuur is
betrokken bij het overleg tussen gemeente Huizen en SBB. Eind april komt SBB met een
werkbaar voorstel voor onderhoud en beheer, dat samen met wethouder van Harskamp zal worden
bekrachtigd.
- Waardering wordt uitgesproken voor het werk van Hade Rijvers voor de promotiekraam. Er wordt
nog steeds gezocht naar mensen die het werken met de promotiekraam op zich zouden willen
nemen.
- Uit dank voor ál het vrijwillige barpersoneel, wordt door de voorzitter aan Joke en Michel (als
representanten van die vrijwilligers) een bos bloemen aangeboden.

Na de pauze kunnen we genieten van een lezing over de gaai (vogel van het jaar 2014), door Paul van
der Poel.

