
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAG 2011

Aanwezig: Hylke Agema, Hans Beek, Egbert Boekema, Maricée ten Bosch, Arjo 
Bunskoeke (secretaris), Willem-Jan Fontijn, Theo Jager (voorzitter), Vera 
Jongman, Alco van Klinken, Henk de Lange, Harm de Mooij, Ronald Nuiver 
(penningmeester), Leon Peters, Jouke Prop, Aart van der Spoel, Pieter Tepper, 
Berend Veenstra, Carrie Wesselius, Anne Zwart. Totaal 19 personen.

Afwezig m.k.: Marinus Brijker, Madeleine Graauw, Cor Moes, Annette van der Valk & Onno 
Kneepkens.

Plaats: ‘t Vinkhuys te Groningen
Datum: 14 april 2011

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering officieel om 20.05 uur en heet de aanwezigen van 
harte welkom.

2. Vaststelling agenda
Geen wijzigingen.

3. Inventarisatie rondvraag
Aart van der Spoel geeft zich op voor de rondvraag.

4. Notulen algemene ledenvergadering 21 april 2010
pg.3 punt 9 (Begroting 2010): Naar aanleiding naar de vraag vanuit de vergadering naar 
de mogelijkheden om een ANBI-status aan te vragen voor Avifauna heeft de 
penningmeester onderzocht wat hiervoor nodig is. Het blijkt dat dit een behoorlijk 
serieuze bureaucratische rompslomp is, die bovendien jaarlijks moet worden herhaald. Het 
bestuur acht dit onwenselijk zeker ook omdat niet kan worden verwacht dat een ANBI-
status zal leiden tot enorm veel giften. Het bestuur heeft besloten om een ANBI-status niet 
aan te vragen.
De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld.

5. Notulen najaarsledenvergadering 16 december 2010
Geen opmerkingen.
De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld.

6. Mededelingen
Van 5 personen is een afmelding ontvangen. De secretaris vraagt de aanwezigen de 
presentielijst te tekenen.
De vergadering neemt vervolgens een kort moment van stilte in acht om de afgelopen jaar 
overleden leden te gedenken. Hieronder waren Lucie Jelinek en Loek Scholtens.

Leon Peters (lezingencie) deelt mee dat de geplande lezing over vogels en windenergie op 
24 maart jl. niet kon doorgaan wegens ziekte van de spreker. Echter, omdat er dit voorjaar 
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nog geen lezing is geweest zal de lezing alsnog worden gehouden op 19 mei a.s. ondanks 
dat dit laat is in het (veld)seizoen.

7. Verkiezing
De secretaris geeft aan dat zich geen nieuwe kandidaten of tegenkandidaten hebben 
gemeld.

Carrie Wesselius is 2 jaar bestuurslid geweest. Ze heeft indertijd gereageerd op de 
noodkreet voor bestuursleden. Ze heeft slechts beperkte energie om zich in te kunnen 
zetten en heeft moeten constateren dat het niet gelukt is een zinvolle invulling te geven 
aan het bestuurslidmaatschap. Daarom heeft ze nu besloten het maar aan anderen over te 
laten
De voorzitter spreekt dank uit voor haar inzet en onder applaus van de vergadering wordt 
haar een bos bloemen aangeboden.

Berend Veenstra (39 jaar) heeft aangegeven lid te willen worden van het bestuur. Hij 
woont in Friesland (Gorredijk), werkt in Leek en is zeker al 10 jaar actief als vogelaar. Hij 
is nu een paar keer bij een bestuursvergadering aanwezig geweest en hoopt een goede 
bijdrage te kunnen leveren aan Avifauna.
Hij wordt onder applaus met algemene stemmen gekozen tot nieuw bestuurslid.

8. Jaarrekening 2010
De penningmeester geeft enige toelichting op de financiële stukken. De betaling (inning) 
van de contributie blijft een probleem; veel mensen vergeten om op tijd te betalen. Het is 
de bedoeling dat er in de toekomst gekozen kan worden voor incassobetaling. De kosten 
in 2010 zijn zoals gepland. Een aantal projecten, zoals de digitalisering, zijn nog niet 
uitgevoerd. De verkoop van telgegevens door de Wadvogelwerkgroep zorgt voor relatief 
hoge inkomsten. De kascommissie heeft aangegeven dat een meerjarenvisie wat hiermee 
moet worden gedaan wenselijk is, omdat er anders mogelijk problemen ontstaan bij 
subsidieaanvragen bij de provincie. De verwachting is overigens dat de subsidies van de 
provincie ergens de komende jaren zullen stoppen. Het gaat om totaal een bedrag van 5 à 
6 duizend euro per jaar voor de Steenuilenwerkgroep, Zwanenwerkgroep en 
Wadvogelwerkgroep samen.
Uit de vergadering werden een aantal vragen gesteld die door penningmeester en bestuur 
werden beantwoord:
Vraag: Wat is het aangegeven overschot en wat wordt er mee gedaan?
Het overschot is gewoon het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Dit wordt toegevoegd 
aan de reserve.
Vraag: Sommige begrote kosten zijn substantieel, maar er zijn geen uitgaven voor. Wat is  
de reden hiervoor?
Dit betreft projecten die nog niet zijn uitgevoerd, zoals de digitalisering van de Grauwe 
Gors en een nieuwe folder.
Vraag: Is er beleid op de contributie-inning?
Ja, zoals ook in eerdere jaarverslagen is gemeld, is het beleid de laatste jaren meer strikt 
geworden en zal de inning ook eerder in het jaar plaatsvinden.
Vraag: Is de post lezingen/zaalhuur inclusief de ledenvergaderingen?
Ja.
Vraag: Wat gebeurt er als de provinciale subsidies stoppen? Hoe gaat het dan met de  
werkgroepen?
Dat is voor de wadvogelwerkgroep niet zo’n probleem, want die weet momenteel ook 
buiten de subsidies om al geld binnen te halen. De Zwanenwerkgroep loopt langzaamaan 
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op zijn eind. De deelnemers willen er mee stoppen als de eerste geringde populatie dood 
is. Dat zal waarschijnlijk nog een paar jaar duren. Uiteraard als er nieuwe vrijwilligers 
komen die dan de werkgroep willen voortzetten, moet dit opnieuw worden bekeken. Dit is 
echter niet waarschijnlijk gezien eerdere ervaringen met bv. de Oeverzwaluwwerkgroep. 
De meeste werkgroepen draaien op enkele personen en de ervaring leert dat als die er mee 
stoppen ook de werkgroep stopt. Het is wat dat betreft ook de vraag hoe lang de 
Steenuilenwerkgroep nog doorgaat. De uiteindelijke verwachting is dat het verdwijnen 
van de provinciale subsidies binnen een paar jaar, overigens een niet extreem hoog 
bedrag, uiteindelijk weinig invloed zal hebben

Verslag kascommissie
Marinus Brijker heeft zich afgemeld, derhalve doet Egbert Boekema namens de 
kascommissie verslag van de kascontrole die twee weken gelden op maandag plats heeft 
gevonden. Er waren wat misverstanden en het laatste afschrift van december miste. 
Verder vraagt de kascie zich af of de rente op een juiste wijze wordt verwerkt in de cijfers. 
Wellicht dat daar eens advies over moet worden gevraagd aan een accountant. 
Aanbevolen wordt het geld van de Wadvogelwerkgroep niet meer via via te verwerken. 
Zie verder ook de opmerkingen hierboven met de aanbeveling om een meerjarenvisie te 
maken voor dit geld.
De kascie is van mening dat de financiële administratie er over het algemeen goed uitziet 
en correct wordt bijgehouden. Zij stellen voor om de penningmeester decharge te 
verlenen.
Dit voorstel wordt unaniem door de vergadering overgenomen.

9. Benoeming kascommissie
Egbert Boekema treedt na twee jaar uit de kascommissie. Hij wordt bedankt voor zijn 
bijdrage. Marinus Brijker blijft nog een jaar. Hans Beek stelt zich beschikbaar en wordt 
als nieuw lid van de kascommissie gekozen.

Na dit punt wordt er een korte pauze gehouden, waarin de vergadering bezoek krijgt van 
wethouder Jannie Visscher, die op werkbezoek is in ’t Vinkhuys. 

10.  Jaarverslag 2009
De voorzitter neemt globaal de tekst door. Ten aanzien van het buitendijkse fietspad merkt 
Egbert Boekema op dat dit begin jaren tachtig ook al speelde in de Emmapolder.
Zoals in het jaarverslag wordt aangegeven moet er duidelijk eens over de toekomst van de 
vereniging worden nagedacht en dan ook vooral over de vraag hoe meer leden actief bij de 
vereniging kunnen worden betrokken. De vereniging wordt door een steeds kleinere groep 
actieve leden draaiende gehouden en de vraag is hoe lang dat nog goed blijft gaan. Harm 
de Mooij vraagt of er een visie is op jeugdbeleid en vergrijzing. De voorzitter geeft aan 
dat die momenteel ontbreekt. Het aantal jeugdleden is 0 en hoewel de leeftijd van de leden 
niet wordt bijgehouden is onze vereniging geen uitzondering wat betreft vergrijzing. In de 
toekomstdiscussie moet ook gekeken worden hoe we hier mee omgaan en wat de 
vereniging voor zowel jongeren als ouderen kan betekenen.
Hans Beek heeft complimenten voor de kwaliteit van de Grauwe Gors en de website. Hij 
vraagt zich af hoe veel bezoekers de website krijgt. Henk de Lange geeft aan dat de 
belangstelling schommelt rond 400-500 unieke bezoekers per dag. Hij kan zo niet zeggen 
of de bezoekersaantallen een duidelijke trend hebben. Leon Peters vraagt of er ook 
gedacht wordt aan adverteerders op de website. Henk geeft aan dat hij dit niet wenselijk 
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vindt en ook het bestuur is van mening dat hiervoor geen plaats is op de website. Er wordt 
ook nog gevraagd naar de gesprekken met waarneming.nl. Dit overleg ligt momenteel stil 
en in de toekomstdiscussie moet wellicht dit punt ook nog eens verder worden besproken.
De vergadering stemt verder in met het jaarverslag.

11. Voorstel benoeming nieuw erelid
De voorzitter geeft aan dat voor het gezicht van onze vereniging naar buiten de website 
zonder meer het belangrijkste medium is. De website is zeer actueel en wordt zeer actief 
gebruikt en bezocht. En dat nu al meer dan 10 jaar. En in die jaren heeft webmaster Henk 
de Lange er voor gezorgd dat website is uitgegroeid tot het succes van nu. Hij heeft 
hiermee de vereniging een grote dienst bewezen. Namens het bestuur stelt de voorzitter de 
vergadering voor om als blijk voor waardering voor dit werk Henk de Lange te benoemen 
tot erelid van de vereniging.
Onder luid applaus stemt de vergadering hier unaniem mee in. De voorzitter feliciteert 
Henk de Lange daarna namens de aanwezigen met zijn nieuwe status.

12. Rondvraag/w.v.t.t.k.
Aart van der Spoel: -Hij vraagt waarom de tussenvoegsels bij zijn naam miste op het
                                  etiket dat op de enveloppe zat met de uitnodiging voor deze ALV.
De secretaris antwoordt dat hij nog al problemen had met het uit printen van de etiketten  
en toen dit uiteindelijk lukte bleek hij het veld met de tussenvoegsels te hebben vergeten.  
Vanwege de kosten achtte hij het niet verantwoord om alleen daarvoor nieuwe etiketten te  
maken.
                                 - De bijdrage op de website over de gestreepte dwergooruil vindt hij 
                                    geen positieve bijdrage aan de website.
                                 - Op de website stond een bijdrage van iemand van de Grontmij. Hij 
                                    vraagt zich af of dit wel zo wenselijk is.
De voorzitter geeft aan dat deze bijdrage was in het kader van het nieuwe kwelderbeleid  
waarbij ook Avifauna is betrokken. Men wil o.a. door begrazing de verruiging op  
bepaalde plekken tegengaan. Daarvoor moet men ook de vorm van de slenken herstellen  
(minder steile kanten), zodat de grazers (koeien/paarden e.d.) bij hoog water veilig een  
heenkomen kunnen vinden. Dit past allemaal in het plan dat voor de kwelders is uitge
werkt. De uitvoering vindt plaats met geld uit het Waddenfonds. Er wordt getracht de  
verstoring door de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken en dat wil men monito
ren. Het is inderdaad wel wat vreemd dat men hiervoor vrijwilligers probeert te werven.

Alco van Klinken:   -Hij wijst er op dat er nu zelfs in de winter werkzaamheden in de 
                                  Onnerpolder plaatsvinden en dat het hele gebied toegankelijk is voor 
                                   allerhande recreanten (met en zonder hond). Hij vindt dit niet 
                                   wenselijk gezien het belang van het gebied voor vogels. 
                                 -Het akker/weidevogelmeetnet van de provincie wordt wegbezuinigd.
                                   Men wil nu ook in Groningen aansluiten bij het landelijke MAS 
                                   monitoringsysteem met enkele meetpunten.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.11 uur.
Aart van der Spoel geeft daarna nog een kort verslag van de resultaten van de Vogel van 
het Jaar 2010 de Patrijs. 
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