De ANBI-status vraagt om openbaarheid van specifieke informatie. Deze treft u in onderstaande tabel aan.

Naam

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

RSIN

808809179

Contactgegevens

Website: www.vwggooi.nl
Secretaris: Huub Casander,
Post- en bezoekadres: Vlie 30, 1273WN Huizen
Telefoonnummer: 06-19709378
E-mail: secretaris@vwggooi.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit minimaal zes natuurlijke personen

Voorzitter: Piet Spoorenberg
Secretaris: Huub Casander
Penningmeester: Niek Wieringa
Algemeen: vacature
Algemeen: Ton van den Oudenalder
Algemeen: Wouter Rohde

Missie en doelstelling

De vereniging heeft als doel de bestudering en de bescherming van de in het wild
levende vogels in het werkgebied van de vereniging.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het verzamelen en uitwisselen van waarnemingsgegevens;
b. het houden van excursies;
c. het houden van bijeenkomsten, gewijd aan vogelstudie;
d. het uitgeven van een verenigingsorgaan;
e. het bevorderen van de uitbreiding van de nestgelegenheid;
f. het zoveel mogelijk afwenden van de gevaren, die de in het wild levende vogels
bedreigen;
g. het bevorderen, dat van overheidswege de noodzakelijke maatregelen worden
getroffen ter veiligstelling van belangrijke vogelgebieden en van bedreigde vogelsoorten, alsmede de handhaving en verbetering van de in vogelkundig opzicht
gewenste milieu-condities;
h. er op toe te zien, dat in het kader van ruimtelijke plannen of maatregelen het belang
van het behoud en de ontwikkeling van de vogelstand voldoende wordt onderkend
en op evenwichtige wijze wordt gehonoreerd;
i. het streven naar zo doelmatig mogelijke samenwerkingsvormen met organisaties,
die zich bewegen op het gebied van vogelstudie, vogelbescherming, natuur- en
landschapsbehoud en milieubeheer;
j. de vogelbeschermingsgedachte en de vogelstudie te propageren en te stimuleren;
k. het toepassen van alle wettige middelen, die voor het doel der vereniging
bevorderlijk kunnen zijn.

zie Statuten artikel 2.1

Beleidsplan

De activiteiten worden jaarlijks vastgelegd in een jaarplan en gepubliceerd op de
website.

Jaarplan 2019

zie Statuten artikel 1

Beloningsbeleid

Het bestuur en alle overige leden, die activiteiten ten behoeve van de vereniging
uitvoeren, zijn onbezoldigd (er is geen sprake van vacatiegelden). Er wordt alleen een
vergoeding gegeven voor de gemaakte onkosten.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Het jaarverslag van het bestuur en de werkgroepen wordt gepubliceerd op de website.

Jaarverslag 2018.

Financiële verantwoording

Het bestuur legt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering financiële verantwoording
af.
Een door de Algemene Ledenvergadering benoemde kascommissie onderzoekt de
financiële administratie en het beleid van de vereniging en brengt daarvan verslag uit
aan de Algemene Ledenvergadering.
Het financieel jaarverslag wordt gepubliceerd op de website.

zie Statuten artikel 9
zie Statuten artikel 19

Financieel jaarverslag 2018

