Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken.
Donderdag 21 maart 2019 in de Infoschuur (GNR) te Hilversum

Aanwezige bestuursleden:
Aanwezige leden:

Piet Spoorenberg, Wouter Rohde,
Ton van den Oudenalder en Huub Casander.
43 volgens presentielijst,
3 afmeldingen (Rob Kole, Antje van Slooten, Feiko Prins)

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 15 maart 2018
- Wordt door de vergadering goedgekeurd.
3. Algemeen jaarverslag 2018:
- Wordt door de vergadering goedgekeurd.
4. Financieel jaarverslag 2018:
- Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
5. Verslag kascommissie:
- De kascommissie heeft haar controle uitgevoerd en alles in orde bevonden. De commissie beveelt de
vergadering aan om het bestuur décharge te verlenen.
6. Decharge bestuur:
- De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.
7. Benoeming nieuw lid kascommissie:
- Juun de Boer heeft zich heeft zich bereid verklaard om zitting te nemen. De vergadering stemt hiermee in.
- De voorzitter bedankt de aftredende Ton ten Velthuis voor zijn inzet.
8. Jaarplan 2019:
- Dick Jonkers: Nestkastonderzoek heeft toch niet als doel het maken van nestkasten?
Antw: Nee, natuurlijk doen ze vooral veel onderzoek aan de vogels die in de nestkasten broeden.
- Dick Jonkers: afdeling PR is toch bestuurslid PR.
Antw: Dat klopt.
- Dirk Prop: vindt de naamgeving ‘ledenactiviteiten’ niet de lading dekken voor de bundeling van de
groepen excursies, buitenlandreis, cursus, fotografie, lezingen en catering De verandering van groep
avifauna naar ”onderzoek en bescherming” wordt wel een verbetering gevonden. Hoewel het voor oude
leden misschien wel weer wat wennen zal zijn.
Antw: Op dit moment we geen betere naamgeving. De naamgeving zal de volgende ALV in het
huishoudelijk regelement vastgelegd worden. Tot 9 weken voor de volgende ALV alternatieven worden
aangedragen.
- Vraag: Waarom de Korhaanbladzijden binnen een jaar niet gewoon doornummeren?
Antw: Wordt in de redactie meegenomen.
9. Begroting 2019: Wordt door de vergadering goedgekeurd.

10.Bestuurssamenstelling en -verkiezing:
- Wouter Rohde en Ton van den Oudenalder worden door de leden herkozen.
- Egbert Leijdekker wordt door de vergadering onder luid applaus bedankt voor zijn enorme inzet.
- De vergadering benoemt Niek Wieringa als penningmeester.
Gabe Langhout neemt de financiële administratie onder zijn hoede terwijl Pieternel Vlasblom dit gaat
doen voor de ledenadministratie.
- Anco Driessen zal in de bestuursvergaderingen aanzitten als contactpersoon van de groep Onderzoek en
Bescherming.
11.Projecten Dineke Sluijters Vogelfonds:
- Onderstaande projecten 39 t/m 44 worden door de vergadering goedgekeurd:
- Nr. 39: Herstellen kunstwand ijsvogels bij Vogelhospitaal Naarden ad € 65,00
- Nr. 40: Broedgelegenheid huiszwaluw onder Stichtse brug ad € 1966,00
- Nr. 41: Materiaal voor 50 nestkasten ad € 2.000,00
- Nr. 42: Broedbiologisch onderzoek ijsvogels in Gooi en Vechtstreek ad € 3.000,00
- Nr. 43: 1e Landelijke ijsvogeldag in Hilversum ad € 525,00
- Nr. 44: Herstel Oeverzwaluwwand Overscheenseweg, Naarden ad € 150
Vraag: Kunnen de aanvragen en de bestuursbesluiten met motivatie niet eerder gecommuniceerd
worden?
Antw: Het bestuur gaat kijken hoe dit verbeterd kan worden.
13.Rondvraag en sluiting:
- Paul Keuning is gestopt met zijn werkzaamheden voor de nieuwsbrief, want vond het voor hem technisch
te lastig. Dirk Prop valt nu ad interim in, maar we vragen kandidaten voor het maken van de nieuwsbrief
om zich te melden bij Dirk Prop of Ton van den Oudenalder. Dat mogen ook meer personen zijn, die
elkaar kunnen aanvullen en vervangen.
- Rob Molenbeek geeft aan dat het in elkaar zetten van de Korhaan de laatste keer een heel grote klus was,
die vooral ook door inzet van Jelle Hogenbirk is geklaard. Jelle wordt bijzonder bedankt voor zijn
werkzaamheden voor de Korhaanredactie
- Vraag: Wat gebeurt er met het Yves Vogel punt op de Bovenmeent.
Antw: Zoals eerder in de nieuwsbrief gemeld, was het huidige punt sterk vervallen en gevaarlijk. ER komt
er een nieuw Yves Vogel uitkijkpunt.
- Vraag: Wat is de rol van Pieter Bogaerts in een soort van klankbordgroep bij de
bestemmingsplanwijziging Oud Valkeveen
Antw: Piet geeft aan, dat Pieter er na afstemming zit namens de VWG. Er zijn / waren dermate veel
activiteiten tegelijk, dat andere leden geen gelegenheid hadden om in deze klankbordgroep zitting te
nemen. Overigens is het verdedigen van het natuurbelang bij Pieter wel in goede handen.
- Er wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van toekomstige vliegbewegingen op Lelystad.
- Vraag: Kunnen we wat meer informatie krijgen over de verschillende beschermingsacties.
Antw: Er spelen veel dingen nu tegelijkertijd en we proberen dit via de website te communiceren. Kan
natuurlijk altijd beter, maar tussendoor vragen stellen mag natuurlijk ook.
- Vraag: komt er nog een enquête onder de leden?
Antw: Uit navraag blijkt dat alleen de groep communicatie hier behoefte aan heeft. Wouter beveelt aan dit
zelf te effectueren als hier behoefte aan is.
Tot slot wordt Paul van der Poel onder groot applaus benoemt tot erelid vanwege zijn inzet voor de
vogelwerkgroep en in het bijzonder voor de vogelherkenningscursus gedurende de laatste 46 jaar
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en dankt alle aanwezigen en de catering voor hun inzet vanavond.

Na de pauze geven Mieke Pieren en Dick Jonkers een presentatie over de gierzwaluw.

