Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken.
Donderdag 17 november 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 (Han Westendorp, Engbert van Oort)

1. Opening en mededelingen van het bestuur
- De voorzitter, Piet Spoorenberg opent de vergadering en heet iedereen, inclusief 5 aanwezige
ereleden, van harte welkom.
Piet geeft aan dat Jelle Harder (nog niet aanwezig) straks het woord zal krijgen om een verklaring af te
leggen, verband houdende met het HOV tracé bij Anna’s Hoeve. Het bestuur heeft namelijk geen steun
gegeven aan de bezwaarprocedure van vereniging Anna’s Hoeve en Jelle Harder tegen het plan om een
deel van het gebied rond de toekomstige natuurbrug af te sluiten voor recreatie.
Mede op basis van de vraagstelling van Jelle stelt Piet dat het wenselijk blijft een coördinator of groep
van leden te hebben binnen de vereniging die zich meer structureel bezighoudt met vogelbelangen bij
bouw- en inrichtingsplannen.
2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2016.
Naar aanleiding van dit verslag de volgende opmerkingen:
- Dick Jonkers meldt dat de VVG druk bezig is met verzet tegen de komst van Blaricum-aan-zee om
behoud van de natuur in het voorland van de Stichtse brug te waarborgen.
- Dick Jonkers geeft aan dat het wenselijk is een vacature voor een coördinator natuur/milieu op de website
van de VWG te plaatsen.
Antw: Dit zal alsnog op de website geplaatst worden.
3. Jaarplan 2017:
- Onder het kopje Tuinvogelonderzoek moet het woord ‘deelnemers’ vervangen worden door ‘coördinator’.
- Gemeld wordt dat Engbert van Oort geen lid meer is van de ringgroep maar op eigen initiatief
ringwerkzaamheden verricht.
- Engbert van Oort geeft schriftelijk aan dat in de alinea “Steenuilen” het citaat: “Het streven is om in de
komende tijd daar nog twintig kasten aan toe te voegen.” moet worden vervangen door: “Het streven is
om in de komende jaren zo’n 20 kasten beschikbaar te hebben”.
Begroting 2017:
- De begroting sluit negatief hetgeen komt door onder anderen de hoge kosten voor de in kleuren
uitgevoerde Korhaan en een, vanaf heden, hogere bijdrage aan het vogelringstation. Kosten die in het
verleden door de ringers zelf werden gedragen. Het bestuur geeft aan op de ALV van maart 2017 te
komen met een voorstel tot contributieverhoging vanwege het permanente karakter van deze twee posten
en de gestegen kosten in het algemeen.
- Antje van Slooten vraagt of de Korhaan op verzoek digitaal verstuurd kan worden.
Antw: In drukkosten zal dat niet veel uitmaken ivm minimale oplage. Het scheelt wel portokosten.
Overigens verschijnt de Korhaan al in digitale vorm op de website.
- Jubileumbegroting:
Egbert Leijdekker zegt dat de belangstelling voor het jubileumboekje buiten onze vereniging voorspoedig
loopt. Totaal komen we nu op een oplage van ca 2000 exemplaren.
Jubileumproject: Voor het jubileum is een aparte begroting opgemaakt met hierin een jubileumproject.
Dit project “Jeugd-educatie” in samenwerking met stichting omgevingseducatie wordt door Juun
toegelicht.
Via dit project willen we de jeugd betrekken bij vogelbeleving. Mede daardoor hopen we ook
(groot)ouders te enthousiasmeren. Met een investering van ca €13.500,- voor het vrij kostbare eerste jaar
worden minimaal 2400 leerlingen van de laagste klassen onderbouw en eerste klassen bovenbouw in het
basisonderwijs bereikt.
Het project zal in 2017 publiekelijk bekend gemaakt worden en eind 2017 worden geëffectueerd.
Evert Constandse: Niet alleen voor één jaar doen maar continueren. We moeten onze gezamenlijke kennis
uitdragen.

Jelle Harder: Vreemde manier van werken. Eerst toestemming vragen en later pas komen met de
financiële gevolgen.
Antje van Slooten: Mensen met basisschoolervaring bij betrekken.
Peter-Jan Senteur: Helen Goote heeft een mooie PowerPointpresentatie over roofvogels.
Nel Huese: Studenten van Pabo vragen?
Poul Hulzink: Sluit goed aan op wat er in de maatschappij gaande is; jeugd achter tv/computer weghalen
en de natuur in. Goed initiatief. Probeer een rode draad uit te zetten. Neem het mee in de relatielunch. Er
is bij de gemeentes budget voor dit soort initiatieven.
Mieke Pieren: Veel organisaties hebben al iets gelijksoortigs opgezet. Pas op: leerkrachten krijgen al veel
op hun bordje.
Bertus van de Brink: Scholen hebben ook budget.
Rien Rense: Denk ook aan naschoolse opvang.
Dick Jonkers: Info niet alleen via de nieuwsbrief, maar ook via de Korhaan verspreiden.
Femmy Landman: In Friesland hebben ze ook al zulk soort pakketten.
Juun de Boer spreekt de wens uit dat mensen met (basisschool)onderwijservaring zich zullen
opgeven. We zetten een traject in en gaan dit stap voor stap invullen en evalueren. Als het lukt
hebben we straks een meer continu lopende activiteit waarin we deze jeugd in contact brengen met
vogels. De adviescommissie heeft reeds aangegeven het idee te ondersteunen, maar heeft nog enige
opmerkingen. In het kader hiervan geeft Juun de Boer een nadere toelichting. De vergadering gaat,
na deze toelichting, akkoord met het voorstel van het bestuur om maximaal € 13.500,- te besteden
aan het project vogel-educatie. De aanbevelingen die zijn gedaan door de leden, zullen worden
meegenomen in de uitwerking van het project.
Jelle Harder krijgt het woord om een verklaring af te leggen omtrent het HOV traject bij Anna’s Hoeve.
Hij uit zijn misnoegen over het, volgens hem, gebrek aan communicatie en niet willen meedenken vanuit
het bestuur.
Hierna zegt Jelle zijn inzet voor het, door hem voorgestelde, minisymposium op.
Evert Constandse: De vergadering begrijpt niet waar dit over gaat. Laten Jelle en het bestuur hier in
goede harmonie zelf uitkomen.
Paul Keuning: Dit geeft nog eens aan dat er binnen de VWG een milieucoördinator nodig is.
Poul Hulzink: Niet juist dat Jelle het opzeggen van het minisymposium als pressiemiddel naar het bestuur
gebruikt.
Het bestuur biedt aan om met Jelle rond de tafel te gaan zitten om te bespreken hoe de communicatie
verbeterd kan worden..
Jaarplan en begroting worden goedgekeurd
4. Dineke Sluiters Vogelfonds:
- Aanvraag van Jelle Harder voor financiële ondersteuning voor inhuren jurist en deskundige vanwege
bezwaar tegen afsluiting voor recreatie gebied rond natuurbrug bij Anna’s Hoeve is niet gehonoreerd. Zie
discussie eerder in de vergadering.
- Aanvraag voor Jeugd Educatie project. Zie discussie eerder in de vergadering.
5. Bestuurssamenstelling:
- Er zijn geen aftredende bestuursleden. Echter, Juun de Boer geeft aan zijn functie per volgende ALV op
17-3-2017 neer te leggen. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om zich te melden bij het
bestuur.
6. Benoeming lid kascommissie:
- Peter Jansen is aftredend. Ton ten Veldhuis is bereid gevonden zijn plaats voor de komende 3 jaar in te
nemen.
7. Rondvraag en sluiting:
- Er zijn verder geen vragen
- Hierna sluit de voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage.
Na de pauze vertelt Mieke Pieren enthousiast over haar werkzaamheden voor de huiszwaluwen.

