Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken.
Donderdag 16 maart 2017 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.
28 volgens presentielijst,
2 afmeldingen (Antje van Slooten en Hans Hover)

1. Opening en mededelingen van het bestuur
- De voorzitter, Piet Spoorenberg opent de vergadering en heet iedereen, inclusief de aanwezige
ereleden, van harte welkom.
2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 17 november 2016.
Naar aanleiding van dit verslag de volgende opmerkingen:
- Dick Jonkers: bij punt 1 dient te worden geschreven dat het om de “toekomstige” natuurbrug gaat.
3. Algemeen jaarverslag 2016:
- Dick Jonkers: Onder het kopje Vogelringstation: Wageningen in plaats van Arnhem.
- Naar aanleiding van dit verslag vraagt Juun de Boer of liefhebbers voor inventarisatie van de
nachtzwaluw in juni-augustus, zich bij hem willen aanmelden.
4. Financieel jaarverslag 2016:
- Paul Keuning vindt de minnetjes in de tabel op blz 9 verwarrend..
Antw: De penningmeester zal dit in de toekomst proberen duidelijker te presenteren.
5. Verslag kascommissie:
- Uit naam van de commissie spreekt Ton ten Velthuis zijn complimenten uit voor de door de
penningmeester uitgevoerde werkzaamheden. Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
6. Decharge bestuur:
- De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.
7. Voorstel tot verhoging van contributie:
- Het bestuur heeft vastgesteld dat een eventueel negatief resultaat in 2017, gezien de aanzienlijke reserves
van de vereniging, probleemloos gedragen kan worden. Voorts blijkt de praktijk te zijn dat vaak minder
wordt uitgeven en het exploitatieresultaat van de vereniging veelal positiever is dan begroot. Daarom stelt
het bestuur voor om de contributie nu niet te verhogen. Als in de toekomst wel een structureel negatief
saldo ontstaat, dan wordt contributieverhoging opnieuw overwogen en aan de algemene ledenvergadering
voorgesteld.
8. Voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement:
- Dick Jonkers: In artikel 10 ‘archief’ wijzigen in ‘bibliotheek’.
- Feiko Prins: Waarom subgroep “Natuurbescherming” wissen terwijl we juist dolgraag een
milieucoördinator/team willen hebben?
Antw: Het bestuur wil vorming van ‘eilandjes’ voorkomen. Onder de huidige omstandigheden valt dit
onder de subgroep Avifauna. Mocht er in de toekomst voldoende mankracht zijn kan er alsnog in de ALV
besloten worden hier een aparte subgroep voor te benoemen.
De vergadering gaat akkoord met het gewijzigde huishoudelijk reglement.
9. Alcoholgebruik in de infoschuur:
- Na vragen hierover heeft het bestuur besloten géén alcohol te schenken tijdens activiteiten van de
vogelwerkgroep in de infoschuur. De vergadering stemt hier mee in.

10. Bestuurssamenstelling en -verkiezing:
- Wouter Rohde en Ton van den Oudenalder worden door de leden herkozen.
- Voor de aftredende Juun de Boer is op dit moment nog geen vervanger. Het bestuur is echter wel in
contact met een mogelijke kandidaat.
11. Projecten Dineke Sluijters Vogelfonds:
- Voor de eerste fase van het jubileumproject ‘Vogeleducatie’ is een aanvraag ten bedrage van €2245
ingediend. Het bestuur informeert de vergadering over dit deel van het, in de laatste ALV goedgekeurde
jubileumplan.
12. Jubileumjaar:
- De jubileumavond was met een grote opkomst geslaagd
- Er komen nog veel openbare excursies.
- Er komt nog een lunch voor bestuurders in ons werkgebied.
- Samen met vogelbescherming wordt een workshop georganiseerd voor buurtparticipatie op het gebied
van natuur/milieu en vogels in het bijzonder.
- De fotografiegroep heeft een mooie folder laten drukken met daarop alle exposities van hun foto’s in de
regio.
13. Rondvraag en sluiting:
- Helaas kon door afwezigheid van Frits During niet ter plekke een oorkonde worden overhandigd voor het
vele werk dat hij voor de weidevogelbescherming heeft verricht. Later zal dit door een afvaardiging van
het bestuur alsnog gebeuren.
- Piet Spoorenberg laat weten dat de najaars-ALV met ingang van dit jaar vervalt. Ook in het verleden
werd alleen een voorjaars-ALV gehouden. De jaarplannen van een lopend jaar zullen hierdoor pas in
maart bekend worden. De vergadering ziet geen bezwaar.
- Het afgelopen jaar heeft Egbert Leijdekker weer fantastisch werk verricht. Hij heeft echter te kennen
gegeven per maart 2018 te stoppen met zijn werkzaamheden als penningmeester.
- Evert Constandse vraagt of er geen nieuw kascommissielid moet worden gekozen. Staande de
vergadering geeft Henk de Vendt aan dit voor de komende 3 jaren te willen doen, hetgeen door de
vergadering wordt goedgekeurd.
- Feiko Prins meldt dat de lezing op 20 april vervalt.
- Wouter Rohde laat weten dat leden die in de nationale vogelweek een excursie willen leiden bij hem
informatie kunnen vragen of zich kunnen aanmelden op de website van vogelbescherming.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

Na de pauze vertelt Jan Mooij over 44 jaar inventarisaties in de Eempolders.

