Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Het Gooi en
Omstreken op donderdag 28 maart 2013 in de Infoschuur (GNR) te Hilversum
Aanwezige bestuursleden
Aanwezige leden

Rien Rense, Piet Spoorenberg, Paul van der Poel,
Poul Hulzink, Wobbe Kijlstra, Han Westendorp
63 (volgens presentielijst)

1. Opening en mededelingen bestuur
De voorzitter, Rien Rense, opent de vergadering en heet de vele aanwezigen van harte
welkom. Een speciaal welkom gaat uit naar de aanwezige ereleden waaronder Jan Bos
die voor het eerst sinds lange tijd weer bij een ALV aanwezig kan zijn. Bep Dwars hoopt
er een volgende keer weer bij te zijn.
Voor het eerst vindt de ALV plaats in de Infoschuur van het GNR. Hier is al eerder over
geïnformeerd. Het is de bedoeling dat in het vervolg alle activiteiten worden gehouden in
de Infoschuur. Over het hoe en wat (reserveren etc) volgt binnenkort meer informatie.

Jelle Harder is door de Gooise Natuurorganisaties vereerd met de Emil Ludenpenning.
Naast positief is er ook minder goed nieuws. De afgelopen periode zijn Conny Rosier,
Ronald Kes en Rombout de Wijs overleden. Drie leden die zich ieder op hun eigen
manier ingezet hebben voor de Vogelwerkgroep.
2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 22 november 2012
Het verslag wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag:
- De definitieve verslagen van de ALV worden op de website geplaatst.
- Aan het opnemen van foto’s in kleur in de Korhaan hangt een behoorlijk
prijskaartje; mogelijk dat er bij speciale edities in toekomst voor een
kleurenkatern gekozen wordt
- Aandacht wordt gevraagd voor de ‘klussenlijst’ in de Korhaan; belangstellenden
kunnen zich melden bij Han Westendorp
- De werkgroep zwaluwenonderzoek is in overleg met de gemeente over de te
betalen huur; dit wordt waarschijnlijk opgelost via een speciaal potje binnen de
gemeente.
3. Algemeen jaarverslag 2011
Het algemeen jaarverslag wordt goedgekeurd.
Opgemerkt wordt dat er formeel geen subgroep algemene zaken meer bestaat..
4 en 5. Financieel jaarverslag 2011 en verslag kascommissie
Financieel gaat het de vereniging goed en zijn er geen bijzonderheden te melden.
Evert Constandse leest het verslag van de kascommissie voor (is als bijlage aan dit
verslag toegevoegd).

Jelle Harder heeft de suggestie aan de werkgroep weidevogels, voor de besteding van het
werkkapitaal, om bij te dragen aan het realiseren van een oeverzwaluwenwand. Gert
Bieshaar (weidevogelbescherming) geeft aan dat de groep bezig is met plannen voor
besteding aan biotoopverbetering (plasdras e.d.) in de Eempolder.
6. Décharge bestuur
De ALV verleent het bestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid
7. Benoeming kascommissie
Francis Bakker heeft aangegeven haar lidmaatschap van de kascommissie te willen
beëindigen. Peter Jansen is bereid de kascommissie te versterken. Daarmee bestaat de
kascommissie uit de volgende leden:
- Peter Jansen
- Pieter Jan Hegenbart
- Evert Constandse
8. Projecten Dineke Sluijters Vogelfonds
Piet Spoorenberg licht de projecten kort toe. Het is goed te zien dat er weer 5
projectvoorstellen met een positief advies aan de ALV kunnen worden voorgelegd. Het
Sluijters Vogelfonds krijgt daarmee de plek die bedoeld is, binnen de vereniging.
De commissie beoordeelt de projecten op basis van het door de ALV vastgestelde
reglement en criteria. Het bestuur toetst of de commissie zich heeft gehouden aan het
reglement. Het is aan de ALV de projecten al dan niet goed te keuren.
De ervaringen hierbij zullen t.z.t. worden geëvalueerd.
Bij het project ‘aanschaf telescopen’ worden vragen gesteld. Is het kunnen beschikken
over telescopen van de VWG bij excursies wel nodig en als het nodig is, welke kwaliteit
(en prijs) is dan gewenst. In lijn met de ‘procedure’ wordt over dit project gestemd. Een
ruime meerderheid van de aanwezigen, stemt voor honoreren van het project.
Daarmee stemt de ALV in met de volgende projecten
- Aanschaf ringen en vervanging netten Vogelringstation
- Aanschaf gereedschappen en materialen nestkasten
- Digitaliseren van rapporten
- Aanschaf telescopen excursies binnenland
- Instructiefilm kunstwand zwaluwen
9. Bestuurssamenstelling en – verkiezing
Aftredend en niet herbenoembaar zijn Rien Rense (voorzitter) en Poul Hulzink
(Excursies)
De ALV stemt in met de benoeming tot bestuurslid van:
- Juun de Boer (Avifauna)
- Wouter Rohde (Excursies)
En de benoeming van Piet Spoorenberg tot voorzitter

Rien en Poul worden op gepaste wijze bedankt voor hun inzet in het bestuur.
Naast enkele passende presentjes wordt ook een speciale lezing aangekondigd als cadeau
voor Rien en alle leden; op donderdag 19 september komt Hans Dorrestijn (locatie
Bethlehemkerk vanwege verwachte grote belangstelling).
10. Rondvraag
- de lezingavond in april was lastig te plannen vanwege de timing van de feestdagen en is
daarom in 2013 geschrapt
- op vraag over excursieprogramma en de vele excursies buiten het werkgebied wordt
gemeld dat de subgroep excursies werkt aan een doorontwikkeling van het
excursieprogramma waarbij voor elk wat wils is.
- Engbert van Oort vraagt aandacht voor de nationale vogelweek (klussenlijst Korhaan
februari 2013)

Verslag van de kascommissie
Aan het bestuur en de leden van VWG Gooi en Omstreken.
Hilversum, 4 maart 2013.
De Kascommissie, bestaande uit Pieter Jan Hegenbart, Francis Bakker en Evert
Constandse, heeft tijdig de jaarrekening 2012 met bijlagen ontvangen en bestudeerd. Dat
leverde geen opmerkingen op. Op 6 februari 2013 heeft de Kascommissie de jaarrekening
2012, de onderliggende boekhouding en de financiële stukken van de VWG
gecontroleerd. Het bestuur van de VWG was vertegenwoordigd door de penningmeester
Wobbe Kijlstra en Egbert Leijdekker, die de jaarrekening heeft opgesteld.
De Kascommissie heeft alle inzage gehad waarom zij vroeg en heeft het volgende
vastgesteld:
- Het eigen vermogen van de Vereniging, daaronder begrepen de werkkapitalen van de
verschillende werkgroepen, per einde boekjaar 2011 is in overeenstemming met
het vermogen aan het begin van het boekjaar 2012;
- De opheffing van de werkkapitalen van de werk- en subgroepen, en de overheveling
daarvan naar het eigen vermogen van de VWG, is correct uitgevoerd;
- De saldi per 31/12-2012 op alle bankrekeningen zijn in overeenstemming met de
eindsaldi weergegeven op de zg. mutatie-kaarten, welke saldi (in samengevoegde vorm)
correct zijn weergegeven op de balans per 31 december 2012;
- Voorzover er afwijkingen van de begroting over het boekjaar 2012 zijn, worden die
verklaard door boekhoudkundige wijzigingen, welke wijzigingen volgens de
Kascommissie nuttig en gewenst waren. Er waren geen transacties, die zodanig afweken
van de begroting, dat deze in een bestuursbesluit moesten worden vastgelegd;
- Uit een aantal steekproeven is nergens gebleken dat er boekingen niet, of niet correct
zouden zijn gedaan.
De Kascommissie is daarom van oordeel dat de winst- en verliesrekening en de balans
over boekjaar 2012 een getrouw beeld geven van de financiële gang van zaken en de
vermogenspositie van de Vereniging. Verder is de Kascommissie van oordeel dat zowel
de liquiditeit als de solvabiliteit van de Vereniging zeer gezond en sterk is. De
Kascommissie spreekt haar waardering uit voor de nauwkeurige wijze waarop de
financiële verslaglegging is geschied.
De Kascommissie adviseert de Ledenvergadering het bestuur décharge te verlenen voor
het in 2012 gevoerde financiële beleid.
Zoals elk jaar heeft de Kascommissie tijdens de controle enkele suggesties gedaan t.a.v
de presentatie van de jaarrekening.
De Kascommissie;
P.J. Hegenbart

F. Bakker

E.J.W. Constandse

