Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken.
Donderdag 15 maart 2018 in de Infoschuur (GNR) te Hilversum
Aanwezige bestuursleden:
Aanwezige leden:

Piet Spoorenberg, Egbert Leijdekker, Wouter Rohde,
Ton van den Oudenalder en Huub Casander.
38 volgens presentielijst,
3 afmeldingen (Dick Jonkers, Hillie Hep, Antje van Slooten)

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 maart 2017.
- Wordt door de vergadering goedgekeurd.
3. Algemeen jaarverslag 2017:
- Wordt door de vergadering goedgekeurd.
4. Financieel jaarverslag 2017:
- Positief of negatief resultaat van nog lopende jubileumprojecten zullen ten laste komen van de algemene
middelen.
- Paul Keuning vraagt of het vervallen project dia’s digitaliseren opnieuw mag worden ingediend.
Antw: Voor dat project heeft de adviescommissie aan de aanvrager verzocht om nadere gegevens
(criteria waaraan een persoonlijk archief moet voldoen om gedigitaliseerd te worden) en is wachtende.
- Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
5. Verslag kascommissie:
- Uit naam van de commissie spreekt Ton ten Velthuis. De kascommissie heeft haar controle uitgevoerd en
alles voortreffelijk en in orde bevonden. Men spreekt haar complimenten uit voor de door de
penningmeester uitgevoerde werkzaamheden. De commissie beveelt de vergadering aan om decharge te
verlenen.
6. Decharge bestuur:
- De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.
7. Benoeming nieuw lid kascommissie:
- Rien Rense meldt zich aan om zitting te nemen. De vergadering stemt hiermee in.
- De voorzitter bedankt de aftredende Jaap Bikker voor zijn inzet.
8. Begroting 2018: Wordt door de vergadering goedgekeurd.
9. Jaarplan 2018:
- Evert Constandse vindt één nieuwsbrief per maand te weinig.
Antw: Meerdere uitgaven is een belasting voor de redactie, maar er zal worden nagegaan op welke wijze
een andere frequentie haalbaar/wenselijk is.
- Engbert van Oort: Waarom denkt de steenuilengroep aan opheffen nadat ze vorig jaar vanuit het
Dineke Sluijters Vogelfonds 10 kasten hebben aangeschaft?
Antw: Dat zal Engbert zelf aan de steenuilengroep moeten vragen.
10. Bestuurssamenstelling en -verkiezing:
- Piet Spoorenberg en Huub Casander worden door de leden herkozen.
- Egbert Leijdekker wordt voor één jaar door de leden herkozen.
- Toelichting: Kees Lindenburg had aangegeven wel de taak van penningmeester over te willen nemen,
maar niet de boekhouding en ledenadministratie. Omdat we hiervoor geen oplossing konden vinden ,
heeft Egbert aangegeven nog een jaar herkiesbaar te zijn. Hiermee wordt gelegenheid gecreëerd om
een oplossing voor d toekomst te ontwikkelen.

-

Om de functie van penningmeester in de toekomst minder omvangrijk te maken, gaat een commissie
het bestuur komende maanden adviseren hoe de taken van de penningmeester kunnen worden
opgesplitst en verdeeld over meerdere vrijwilligers..
Deze werkwijze wordt bij acclamatie goedgekeurd.

11. Projecten Dineke Sluijters Vogelfonds:
- Projecten:
- Nr. 37: Twee ijsvogelwanden ten bedrage van € 378,10 wordt goedgekeurd.
- Nr. 38: Geolocatoronderzoek ten bedrage van € 6195,- wordt goedgekeurd.
- Ton ten Velthuis: Waarom kwamen de aangeschafte tablets voor het broedvogelonderzoek niet ten
laste van het fonds.
Antw: Het bestuur heeft in dit geval gemeend, dat het gebruik van tablets als onderdeel van normale
werkzaamheden van de werkgroep beschouwd mogen worden. En daarom ten laste komen van de
normale begroting.
- Werking Dineke Sluijters Vogelfonds:
- Onderstaande aanpassingen van het huishoudelijk reglement worden door de vergadering goedgekeurd:
- Artikel 11, sub 5: In gang zetten project na goedkeuring..
- Artikel 11, sub 10: Geen bestuurslid in de commissie.
- Artikel 11, sub 11: Zittingsperiode 3x3 jaar, met uitzondering van Joost Dijkstra die elke 3 jaar mag
worden herbenoemd.
- Benoeming nieuw commissielid:

- De voordracht van Rien Rense wordt door de vergadering goedgekeurd.
- Leden treden zoveel mogelijk gefaseerd uit, om zoveel mogelijk continuïteit te bewaken.
13. Rondvraag en sluiting:
- Mieke Pieren bedankt de fotogroep voor het aanleveren van foto’s voor de cursusgroep.
- Mieke Pieren vraagt waarom de groepen geen ledenlijst mogen hebben.
Antw: In verband met wettelijke regels (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) wil het
bestuur beleid hiervoor maken en geeft hier over een paar maanden duidelijkheid in.
- Dirk Prop: Komt er een enquête onder de leden?
Antw: Het bestuur had dit, in verband met het jubileumjaar, uitgesteld en gaat hier dit jaar mee aan de
slag..
Hugo Weenen stelt voor om alle groepen hier hun inbreng te laten doen.
- Engbert van Oort vraagt of het bestuur zich alsnog aan de vergadering wil voorstellen.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en dankt alle aanwezigen en de catering voor hun inzet vanavond.

Vervolgens doet Hilde Veenstra kort verslag over het jubileum-schoolproject.
Na de pauze neemt Christian Brinkman ons mee in het wel en wee van het ringstation.

