Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken.
25 maart 2021 via internet
Deelnemende bestuursleden: Piet Spoorenberg, Wouter Rohde, Niek Wieringa,
Doortje van Dijk en Huub Casander.
Deelnemende leden:
82 (exclusief bestuur) volgens stemlijst.
Door opgelegde maatregelen van de regering was een normale Algemene ledenvergadering op 25
maart 2021 niet mogelijk. Daarom heeft het bestuur besloten om de vergadering via internet te laten
verlopen, zoals ook in 2020 uitgevoerd.
Daarvoor zijn alle ter zake doende stukken op de website gezet. In het lentenummer van De
Korhaan, via de nieuwsbrief op 14 en 21 maart en vermelding op de website werden alle leden
uitgenodigd om de stukken door te nemen en hun stem uit te brengen en eventuele vragen en
opmerkingen in te brengen op de in de agenda genoemde negen punten.
1. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 2020
2. Jaarverslag en jaarrekening 2020
3. Verslag Kascommissie
4. Decharge bestuur
5. Benoeming Wobbe Kijlstra als nieuw lid Kascommissie
6. Jaarplan en begroting 2021
7. Bestuurssamenstelling en verkiezing
- a) Penningmeester: Niek Wieringa is aftredend en herkiesbaar
- b) Activiteiten: Wouter Rohde is aftredend en herkiesbaar
- c) Onderzoek en bescherming: vacant
8. Dineke Sluijters Vogelfonds
- Projecten: de ALV wordt, overeenkomstig het advies van de commissie, gevraagd
om in te stemmen met de eventueel ingebrachte projecten.
9. (Her)benoeming commissieleden Dineke Sluijters Vogelfonds
Hierop hebben 82 leden gereageerd.
1. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van juni 2020
- Alle leden keuren het verslag goed.
2. Jaarverslag en jaarrekening 2020:
- Het jaarverslag en jaarrekening worden in de stemming door alle leden goedgekeurd.
3. 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.
- De commissie adviseert het volgende: Tijdens het overleg is gebleken dat het raadzaam is om de
beschrijving van de invulling van de rol van de kascommissie (van de ALV van 25 november 2010)
te actualiseren (o.a. voor de overgang van op papier naar digitaal werken).
4. Decharge bestuur:
- In de stemming verlenen 82 leden het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.
5. Benoeming nieuw lid kascommissie:
- Wobbe Kijlstra heeft zich bereid verklaard om zitting te nemen. 82 leden stemmen hiermee in.
- De aftredende Rien Rense wordt bedankt voor zijn inzet.
6. Jaarplan en begroting 2021:
- Het jaarplan en de begroting worden in de stemming door alle leden goedgekeurd.
-

7. Bestuurssamenstelling en -verkiezing:
- Penningmeester: Niek Wieringa wordt in de stemming door 82 leden herkozen.
- Activiteiten: Wouter Rohde wordt in de stemming door 82 leden herkozen.
- Onderzoek en bescherming: blijft vacant
8. Dineke Sluijters Vogelfonds:
- Nestkasten Mediapark. Het project wordt in de stemming door 81 leden goedgekeurd. (rondvraag)
- Zonnepanelen ringstation. Het project wordt in de stemming door 82 leden goedgekeurd.
- Documentaire weidevogels. Het project wordt in de stemming door 82 leden goedgekeurd.
9. (Her)benoeming commissieleden Dineke Sluijters Vogelfonds:
- Benoeming van Arda van der Lee als nieuw lid wordt door alle leden goedgekeurd.
- Benoeming van Rob Moolenbeek als nieuw lid wordt door alle leden goedgekeurd.
- Herbenoeming van Hilde Veenstra wordt door alle leden goedgekeurd.
- Herbenoeming van Ton ten Velthuis wordt door alle leden goedgekeurd.
- Herbenoeming van Rien Rense wordt door alle leden goedgekeurd.
11. Vragen:
1. Vraag: Is het een mogelijkheid om de ALV van VWG Gooi ook via Zoom of Teams-vergadering te
houden? Dit is tevens een prettige manier om elkaar weer eens te zien en te spreken.
Antwoord: Leden van het bestuur hebben diverse internet-vergaderingen meegemaakt. Onze
conclusie is dat het met grotere aantallen (meer dan ca 20) geen positieve bijdrage oplevert, er is
niet of nauwelijks sprake van elkaar zien of spreken. Daarom zien wij geen meerwaarde in een
videovergadering. De ALV vraagt bovendien vooral een goede afwikkeling van
verenigingszaken. Mede door de zeer positieve ervaringen en reacties in 2020 heeft ons doen
besluiten om het dit jaar op dezelfde wijze uit te voeren.
2. Vraag: Project nestkasten.
Kosten voor 35 nestkasten bedragen € 1400,-. Dit vraagt wel om een nadere specificatie want 40 euro
per nestkast is (te) veel.
Antwoord: De begroting van dit project is o.m. gebaseerd op de bedragen die bij de nestkastgroep
gangbaar zijn. Er worden nu 35 nestkasten geplaatst van diverse formaten. De werkelijke prijs blijkt nu
bij de uitvoering van het project op rond de € 25 te liggen.
3. Vraag: Ik verbaas me er over dat het stemmen voor de ALV onderwerpen blijkbaar open staat voor
iedere bezoeker van de website die geen lid is en dat de personalia van de stemmers zichtbaar zijn op
het openbare deel van de website.
Antwoord: Er wordt gecontroleerd of de stemmers lid zijn van de VWG. In de aankondiging van de
ALV staat duidelijk dat gestemd moet worden via een mail aan secretaris@vwggooi.nl. Wie hier geen
gehoor aan geeft heeft daar dus zelf voor gekozen. Overigens worden de reacties onder de uitnodiging
na 31 maart verwijderd.
4. Vraag: Er is wat onduidelijkheid over de gehanteerde tijdlijn voor het reageren en stemmen.
Antwoord: Volgens de statuten moet de agenda met de bijbehorende stukken uiterlijk 8 dagen (16
maart) voor de ALV (25 maart) bij de leden bekend zijn. (Tegen)kandidaten voor in te vullen functies
mogen tot de ALV (is dus tot 25 maart) ingebracht worden. Na 25 maart moet er natuurlijk nog
gelegenheid zijn om je stem op eventuele nieuwe/andere kandidaten uit te brengen. Deze stemtijd
rekken we dus op tot 30 maart. Vragen en antwoorden kunnen we in het vervolg beter tot 25 maart
doen.
5. Vraag: Wie wordt de nieuwe voorzitter van het Dineke Sluijters Vogelfonds.
Antwoord: De commissie kiest zelf haar voorzitter. Zodra de nieuwe samengestelde commissie weer
compleet is zal dit ongetwijfeld bekend worden.

6. Vraag: In het jubileumjaar is een vogelboekje uitgebracht dat via de boekhandel snel was
uitverkocht. Kunnen we niet een nieuwe druk laten maken? De fotografen kunnen zo mogelijk
nog verbeterde foto's aanleveren. Het kan dan aangeprezen worden als 'geheel vernieuwde
uitgave'. De tekst kan behoudens enkele correcties ongewijzigd blijven.
Het boekje moet dan voor de feestdagen in december gereed zijn
Antwoord: Dit zullen we binnen het bestuur bespreken.
12. Sluiting:
Het bestuur bedankt de leden die digitaal hun inbreng hebben geleverd.
Het bestuur hoopt en verwacht dat de ALV in 2022 weer met een fysieke bijeenkomst
vormgegeven kan worden.
Naar aanleiding van de vele reacties overweegt het bestuur om in de toekomst naast een fysieke
vergadering een digitale raadpleging in stand te houden. Hierdoor kunnen ook leden die niet in
staat zijn naar de vergadering te komen, toch hun stem uitbrengen.
De vereniging dankt haar continuïteit en succes aan de inzet van haar leden. Het bestuur vindt daarom,
dat er veel dank uitgaat naar de leden, die zich hier actief voor inzetten en anderen weer inspireren om
dit ook te (blijven) doen.

