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

Piet Spoorenberg, Wouter Rohde, Han Westendorp,
Egbert leijdekker en Huub Casander.
65 (volgens presentielijst), 2 afmeldingen.

1. Opening en mededelingen van het bestuur
- De voorzitter, Piet Spoorenberg opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
- Dit jaar zijn helaas twee van onze ereleden, Jan Bos en Bep Dwars, overleden.
2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2014
- Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
3. Bespreken en vaststellen jaarplan en begroting 2015
 Jaarplan 2015
- Jelle Harder vraagt of er een nieuwe folder komt.
o Antw: Deze zal voor het einde van het jaar gereed zijn.
- Dick Jonkers wil graag een coördinator voor natuur- en milieuzaken. Eventueel in samenwerking
met andere GNR-schuur-gebruikers.
o Antw: Dit wil het bestuur ook graag, maar heeft daar geen capaciteit/kennis voor. Met de
vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) is wel een soort van samenwerking, waarbij VVG
vooral de ruimtelijke ordening en procedure aspecten doet en onze VWG waar nodig de
inhoudelijk vogelkundige aspecten. Het bestuur zal nogmaals actief binnen de leden op zoek
gaan naar een kandidaat. Liefhebbers kunnen zich melden.
- Feiko Prins zou meer samenwerking met andere schuurgebruikers willen zien.
o Antw: Dit jaar zijn 1000-soortendag (initiatief KNNV) en "nacht-van-de-nacht" gehouden.
Voor 2015 verwachten we dat er weer vergelijkbare activiteiten zijn. Deze gezamenlijke
activiteiten worden onder anderen ontwikkeld in het gebruikersoverleg, waar het VWG bestuur
ook vertegenwoordigd is. Alle schuurgebruikers zullen initiatieven moeten/mogen ontwikkelen.
Het bestuur zal eventuele activiteiten niet zelf organiseren, maar zal wel initiatieven van leden
ondersteunen.
 Begroting 2015
- Waarom in 2014 een negatief saldo van €850 bij de buitenlandreis? Moet toch kostenneutraal zijn.
o Antw: Dit is een incident. Uitgangspunt blijft kostenneutraal. Overigens komen ook positieve
saldi van de buitenlandreizen (meerdere keren in het verleden) ten laste van de algemene
middelen.
- Kunnen de kosten van €1000 voor het 6-jaarverslag van de Eempoldertellingen ten laste van het
Dineke Sluijters Vogelfonds komen?
o Antw: Alle verslagen komen ten laste van de algemene middelen. Maar het bestuur zal met de
commissie hierover overleggen.
- Hierna worden het jaarplan en de begroting voor 2015 door de vergadering goedgekeurd.
4. Dineke Sluijters Vogelfonds
 Projectvoorstellen
- De projectvoorstellen 22 t/m 26 worden door de vergadering goedgekeurd. Feiko Prins
complimenteert commissielid Egbert Leijdekker voor de verslaglegging van de voorstellen.
 Besteding- en beheerplan
- Bij artikel 1 laten staan: De vogelwerkgroep stelt jaarlijks een bedrag voor projecten beschikbaar.
- De laatste alinea (In het kader….) kan weg. Het geld is reeds ondergebracht bij enkele
gerenommeerde Nederlandse banken.
- De leden gaan hierna met de aanpassingen akkoord.
 Samenstelling commissie
- Het rooster van aftreden wordt goedgekeurd.

5. Bestuurssamenstelling en -verkiezing
- Er heeft zich niemand gemeld voor de openstaande functies.
6. Rondvraag en sluiting
- Jelle Harder: Hoe staat het met het kaal maken van de eilandjes langs de Huizer haven?
o Antw: Er is afgelopen jaar actief overleg geweest tussen het bestuur van de VWG, de gemeente
Huizen en SBB. Op dit moment is SBB bezig met het aanbesteden van het “renoveren” van het
grootste eiland. Zodra daadwerkelijk met de werkzaamheden wordt begonnen zal daarvan
melding worden gedaan aan de leden.
- Jelle Harder: Kan het bestuur omliggende gemeentes aanschrijven voor financiële ondersteuning
van het Vogelasiel in Naarden?
o Antw: Het bestuur neemt dit mee.
- Paul van der Poel verkoopt deze avond vogel-cd's. De opbrengst komt ten goede aan het vogelasiel.
- De promokraam wordt nu gerund door Nel Huese en Renee Beekman.
- De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage.

Na de pauze houdt Dick Jonkers een interessante lezing over de zwaluwenwerkgroep.
Tot slot bedankt Harry de Rooy Dick voor het vele werk dat hij heeft verricht voor de ringersgroep.
Dick was oprichter van het VogelRingStation Gooi en Vechtstreek en is dit jaar gestopt met het ringen
van vogels. Als dank krijgen hij en zijn vrouw Marijke een attentie.

