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NOTULEN extra ALGEMENE LEDENVERGADERING VAG december 2009 

 

Aanwezig: Van het bestuur: Theo Jager (voorzitter), Marinus Brijker, Ronald Nuiver 

(penningmeester) en Arjo Bunskoeke (secretaris) 

Willem-Jan Fontijn en Carrie Wesselius 

  Overige Leden: 26 personen volgens presentielijst 

Afwezig m.k.:  5 personen hebben zich afgemeld 

Plaats:   ‘t Vinkhuys te Groningen 

Datum: 9 december 2009 

 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezigen van harte 

welkom. 

 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Inventarisatie rondvraag 
Niemand geeft zich op voor de rondvraag 

 

4. Behandeling voorstel aangaande handelen bestuursleden sinds 22 april 2009 

De voorzitter geeft een korte toelichting over het hoe en waarom van het voorstel.  

In de brief die in mei jl. aan alle leden is verstuurd en in de uitnodiging voor deze 

vergadering wordt al het nodige toegelicht over de situatie die is ontstaan doordat na de 

ALV in het voorjaar het in de statuten voorgeschreven minimaal aantal bestuursleden niet 

meer aanwezig was. Kort samengevat: er waren wel (vier) bestuursleden, maar formeel 

geen bestuur. Hierdoor was er een juridisch was mistige situatie betreffende het handelen 

van de bestuursleden. Hoewel de bestuursleden erg terughoudend zijn geweest, heeft men 

zich wel beziggehouden met o.a. een aantal natuurbeschermingszaken, zoals het geplande 

windmolenpark bij Delfzijl (bedreiging visdievenkolonie), een gepland buitendijks 

fietspad langs de Waddendijk (verstoring) en het Natura2000-gebied Zuidlaardermeer. 

Hierbij zijn de bestuursleden formeel opgetreden namens de vereniging o.a. in 

inspraakprocedures. Gezien het feit dat er formeel geen bestuur was kunnen er 

vraagtekens worden gezet bij de legitimiteit van dit optreden namens de vereniging, 

hoewel ook juristen niet precies konden aangeven welke handelingen toelaatbaar zijn in 

onderhavige situatie en welke niet. 

Het leek de bestuursleden daarom gepast en gewenst om het hoogste orgaan van de 

vereniging, de ledenvergadering, het handelen van de bestuursleden te laten goedkeuren. 

 

Na deze toelichting zijn er vanuit de vergadering wat kritische vragen om nader inzicht te 

krijgen in de zaken waarover de bestuursleden besluiten hebben genomen. Een belangrijk 

punt hierbij is of er (financiële) zaken zijn gedaan die niet in de begroting stonden. 

De voorzitter geeft aan dat dit niet het geval is en benadrukt nogmaals dat er 

terughoudend is opgetreden de afgelopen maanden. 
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De vergadering stemt hierna unaniem in met het gedane voorstel. Er wordt waardering 

uitgesproken voor het feit dat er voor is gekozen om de ledenvergadering een en ander te 

laten fiatteren. 

 

5. Verkiezing 
Twee personen zijn bereid gevonden om bestuurslid te worden. Zij stellen zich kort voor. 

Carrie Wesselius is nog niet zo lang lid van Avifauna, maar was dat eerder wel bij het 

IVN. Waarschijnlijk zal zich met een aantal praktische zaken gaan bezighouden binnen 

het bestuur.  

Willem-Jan Fontijn is al weer enige tijd hoofdredacteur van de Grauwe Gors. Zijn taak 

binnen het bestuur zal vooral zijn de coördinatie/communicatie tussen bestuur en redactie. 

De voorzitter geeft aan dat er geen tegenkandidaten zijn aangemeld. 

Beide kandidaat-bestuursleden worden na deze mededeling per acclamatie door de 

vergadering verkozen. 

De vereniging heeft daarmee weer meer dan het in de statuten aangegeven minimale 

aantal bestuursleden en derhalve formeel weer een bestuur. 

 

Vanuit de vergadering wordt de zorg uitgesproken dat de situatie van een tekort aan 

bestuursleden zich makkelijk kan herhalen. Het bestuur wordt gevraagd om met 

voorstellen te komen om de statuten te wijzigen, zodat de kans hierop kleiner wordt. Ook 

het verder eens kritisch doornemen van de statuten is een goede zaak. 

De voorzitter zegt toe dat het bestuur de statuten eens kritisch zal doornemen, maar wijs er 

op dat het wijzigen van statuten tijd vergt. Daarbij kan ook worden aangetekend dat een 

klein aantal bestuursleden beperkend zal werken op wat de vereniging kan doen. Het 

zoeken naar nieuwe bestuursleden gaat dus stug door. 

 

6. Mededelingen 

-de laatste Grauwe Gors van dit jaar (2009-3) zal nog voor de kerst worden verstuurd. 

-het boek “Vogelgebieden in Groningen”is bijna uitverkocht. 

 

7. Rondvraag/w.v.t.t.k. 
Geen. 

 

8. Sluiting 
De vergadering wordt om 8.25 uur door de voorzitter gesloten onder dankzegging voor de 

inbreng.  

 


