Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken.
Donderdag 17 maart 2016 in de Infoschuur (GNR) te Hilversum
Aanwezige bestuursleden:
Aanwezige leden:

Piet Spoorenberg, Egbert Leijdekker, Wouter Rohde, Juun de Boer,
Ton van den Oudenalder en Huub Casander.
42 volgens presentielijst),
2 afmeldingen (Margreet Bijpost, Engbert van Oort)

1. Opening en mededelingen van het bestuur
- De voorzitter, Piet Spoorenberg opent de vergadering en heet iedereen, inclusief 4 aanwezige
ereleden, van harte welkom.
Piet geeft toelichting op het besluit van het bestuur, in overleg met de Korhaanredactie,
om de stukken voor de ALV niet meer integraal in de Korhaan op te nemen.
- In de polders in Eemland is de nieuwe 6 jarige periode van agrarisch natuurbeheer gestart.
Het gaat hier om een gebied van ca 1500 ha landbouwgrond, dat beheerd en ingericht wordt voor
weidevogels, zoals grutto en kievit. Onze VWG is via de weidevogelgroep hier nauw bij betrokken.
Uiteraard zal gevolgd worden, wat het resultaat is op de reproductie.
2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 12 november 2015
- Jelle Harder blijft het jammer vinden als er “maar” 6 lezingen per jaar worden gehouden.
Antw: Het bestuur blijft bij het antwoord, gegeven tijdens de vorige ALV.
Het aantal en de invulling daarvan wordt overgelaten aan de subgroep ‘lezingen’.
- Jelle Harder pleit voor het opnemen van de stukken voor de ALV in de Korhaan.
Antw: Opnemen in de Korhaan heeft, negatieve, financiële consequenties.
Het bestuur overweegt om te kijken of, op verzoek, de stukken apart kunnen worden opgestuurd.
- Margreet Bijpost geeft aan dat ze heeft aangeboden, behalve advies, ook hulp te bieden bij het
overstappen naar eerlijke (in plaats van de vermelde groene) banken.
Antw: Het bestuur heeft intussen al ingezet op banken die zowel eerlijk als groen zijn.
- Dick Jonkers meldt dat de natuur in het voorland van de Stichtse brug moet worden behoedt tegen de
komst van Blaricum-aan-zee.
Antw: Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en zal, waar mogelijk, de belangen verdedigen in
nauwe samenwerking met de VVG en ander groene groepen..
- Dick Jonkers geeft aan dat een coördinator natuur/milieu noodzakelijk blijft.
Antw: Het bestuur blijft hier aandacht aan schenken en zal de leden nogmaals trachten te activeren via
de Nieuwsbrief en de Korhaan.
3. Algemeen Jaarverslag 2015
- Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
- De voorzitter bedankt alle leden voor hun inzet in het afgelopen jaar.
4. Financieel jaarverslag 2014
- De penningmeester geeft aan dat dit jaar een negatief resultaat is ontstaan. Vanwege de incidentele en niet
voorziene uitgaven, is dit echter geen zorgelijke ontwikkeling.
- Jelle Harder geeft, in antwoord op een vraag van Dick Jonkers, aan dat de reservering van €3000,- voor
de zwaluw-kunstwand Naarderbos wellicht kan worden gebruikt voor andere zaken.
De wand is namelijk door inzet van eigen leden en een grondaannemer hersteld.
- Het financieel verslag wordt hierna door de vergadering goedgekeurd.
5. Verslag kascommissie
- Peter Jansen leest het verslag voor en complimenteert de penningmeester voor zijn werkzaamheden. Het
verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

6. Decharge bestuur
- De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.
7. Bestuurssamenstelling en –verkiezing
- Door de leden wordt voorzitter Piet Spoorenberg herkozen.
8. Projecten Dineke Sluijters Vogelfonds
- De vergadering stemt in met de aanvraag:
nr. 29
Digitaliseren fotocollectie Jaap Taapken
nr. 30
Plaatsen van 10 steenuilkasten

€
€

500,1400,-

- Pascal Gijsen vraagt om de resultaten van het project met de steenuilkasten jaarlijks terug te koppelen
aan de soortcoördinator.
9. Jubileumjaar
- De penningmeester geeft ter vergadering enkele aanpassingen door;
Fotografie-activiteiten wordt €3850 ipv €1000
Uitgave vogelboekje wordt €10.000 (dit is voor 2000 exemplaren) ipv €7850. In een voorzichtig scenario
wordt echter €6000 gerekend als inkomsten. Diverse organisaties hebben namelijk reeds
belangstelling getoond.
Totaal begrote uitgaven voor het jubileumjaar worden daarmee €43.525 ipv €38.500
- Voor de uitgave van het vogelboekje zal de schenking ad €1675 van Margot Schaap worden ingezet.
- Feiko Prins vraagt of de opslag van één euro bij de verkoop van het vogelboekje niet te weinig is.
Het boekje krijgt straks een waarde van zeker 10 euro.
Antw: We hoeven er geen winst op te maken, maar zullen het nog eens bezien.
- Evert Constandse vraagt of er behalve verkoop vogelboekje nog meer inkomsten zijn.
Antw: Deze zijn momenteel niet voorzien. We hebben voor het jubileumjaar genoeg reserve in de boeken
staan.
De vergadering gaat akkoord met de behandelde begroting voor het jubileum in 2017.
10. Rondvraag en sluiting
- Rob Kole: Moet er geen nieuw kascommissie-lid worden benoemd.
Antw: Dit gebeurt in de najaarsvergadering.
- Rob Kole: Graag de stukken voor de ALV op de website in één pdf-document.
Antw: Dit zullen we doen.
De voorzitter complimenteert en bedankt Daan Buitenhuis voor zijn 60 jaar inzet als vogelringer
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage.

Na de pauze neemt Ronald Beskers ons mee in de ins en outs van het nestkastenwerk.

