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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAG 2015 

 

Aanwezig: Vera Jongman, Alco van Klinken, Leon Peters, Jan Allex de Roos, Aart van 

der Spoel (bestuurslid), Leo Stockmann, Jan Dirk Timmer, Dick Veenendaal 

(penningmeester), Jan Henk Venema (bestuurslid/notulist), Piet Zuidhof, Anne 

Zwart. Totaal 11  personen volgens presentielijst. 

Afwezig m.k.: Egbert Boekema (voorzitter), Marinus Brijker, Arjo Bunskoeke (secretaris), 

Harm Jan Kiewiet, Gielje Timmer, Berend Veenstra, Marcel Wolfs. 

 Totaal 7 personen.  

Plaats:   ‘t Vinkhuys te Groningen 

Datum: 15 april 2015 

 

 

1. Opening 
Penningmeester Dick Veenendaal vervangt vanavond de wegens ziekte afwezige 
voorzitter Egbert Boekema en opent om 20.04 uur de vergadering. 
 
2. Inventarisatie rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
3. Notulen algemene ledenvergadering 10 december 2014 
Leon Peters meldt dat de datum voor de gezamenlijke telling voor het Atlasproject 
onder punt 9 niet klopt: 27 februari moet 8 februari 2015 zijn. Ook is zijn achternaam 
onder punt 9 fout gespeld: Peeters moet Peters zijn. Met deze wijzigingen worden de 
notulen vastgesteld. 
 
4. Mededelingen 
De plaatsvervangend voorzitter noemt de namen op van de leden die zich voor deze 
ALV hebben afgemeld. 
De vergadering houdt  daarna een kort moment van stilte ter nagedachtenis van ons 
lid Henk Smit. Na de laatste ALV werd bekend dat Henk Smit onverwachts is 
overleden op 19 november 2014 tijdens een internationale trekvogeltelling in de 
bergen van Nepal. Hij was 76 jaar, maar nog een zeer actief vogelaar. Onze 
gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen.  
Overige mededelingen: 
De plaatsvervangend voorzitter vraagt de aanwezigen om de presentielijst te 
tekenen.  
Verder wordt medegedeeld dat punt 10 van de agenda inderdaad komt te vervallen 
omdat het huishoudelijk regelement nog niet is herzien. 
 
Financiën 
5. Definitieve/aangepaste begroting 2015 
Bestuurslid en plaatsvervangend secretaris Jan Henk Venema deelt de Aangepaste 
Begroting 2015 en de Jaarrekening 2014 rond.  
De penningmeester geeft een korte toelichting en vraagt of er vragen zijn. 
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- Jan Dirk Timmer vraagt zich af waarom de wadvogelwerkgroep apart vermeld wordt 
bij de uitgaven. 
De penningmeester antwoordt dat deze werkgroep (tot dusverre) als enige ook 
inkomsten genereert. 
- Leon Peters vraagt waarom er geen uitgaven voor de website vermeld staan. 
De penningmeester zegt dat deze post onder de post onvoorzien is opgenomen en 
vertelt dat in 2014 de kosten voor de website éénmalig hoog waren (321 €). Dit had 
te maken met het beëindigen van de taken van Henk de Lange als webmaster. De 
penningmeester vertelt verder dat dit jaar de kosten voor de website aanzienlijk lager 
zullen uitvallen. Hij schat de reguliere kosten voor de website tussen de 100 en 150 € 
per jaar.  
- Jan Dirk Timmer stelt voor om jaarlijks een bedrag van 150 € in de begroting voor 
de website op te nemen. 
De penningmeester verklaart de post website helderder te krijgen. Dit bedrag zal dan 
in de toekomstige begrotingen worden opgenomen. 
- Jan Dirk Timmer vraagt zich af waarom de rekeningen voor de website door een 
tussenpersoon (in dit geval de webmaster) worden betaald, en niet door de 
penningmeester zelf. Dit zou ongewenste juridische consequenties kunnen hebben. 
De penningmeester verklaart hier nader naar te zullen kijken. 
- Alco van Klinken vraagt of het nieuwe boek Vogels van Groningen van voorzitter 
Egbert Boekema niet als onkostenpost moet worden opgenomen. 
De penningmeester vertelt dat er voor ondersteuning van dit boek helaas geen 
financiën (meer) beschikbaar zijn als gevolg van de verduisteringspraktijken door 
onze ex-penningmeester.  
- Leon Peters vraagt zich af waarom de post Grauwe Gors zo hoog is. 
De penningmeester legt uit dat deze Gors uitgave eigenlijk een dubbelnummer 
betreft voor de jaren 2014 en 2015 met dito hogere kosten. De penningmeester 
vertelt dat daarom de werkelijke kosten van dit exemplaar (20 €) op ruim het dubbele 
van de losse verkoopprijs (9.50 €) lag. Verder geeft hij aan dat het bestuur probeert 
om de resterende Grauwe Gorzen los te verkopen. 
- Leon Peters vraagt waarom de post onvoorzien zo laag is, normaal ligt die rond de 
10% van de totale begroting. Hij concludeert dat er kennelijk weinig risico’s worden 
voorzien. 
De penningmeester zegt dat percentages van 10% gangbaar zijn in het bedrijfsleven 
maar bij verenigingen als de onze niet gebruikelijk en nodig zijn. 
- Leon Peters merkt op dat het saldo van de banken op 31-12-2014 in de 
Jaarrekening 2014 (5738 €) afwijkt van het bedrag van de som van de banksaldi 
weergegeven onder de inkomsten van de aangepaste begroting 2015 (4490+ 256.24 
= 4746.24€). 
De penningmeester beaamt dit en zal het saldo bij de ING/giro 01-01-2015 bij de 
inkomsten van de aangepaste begroting 2015 verbeteren in 5481.76€ en de 
begroting hier verder op aanpassen. 
Met deze  wijziging wordt de Jaarrekening 2014 en aangepaste begroting 2015 
vastgesteld. 
 
6. Jaarrekening 2014 
Toelichting penningmeester 
De penningmeester geeft inzicht in de Jaarrekening over 2014. Met name de post 
‘dubieus’ krijgt zijn aandacht: het betreft hier voornamelijk afschrijvingen naar 
goksites. Een overzicht van de dubieuze transacties werd reeds gepresenteerd 
tijdens de extra ingelaste ledenvergadering van 30 oktober 2014. 
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Verslag kascommissie 
- Jan Henk Venema deelt een email van Peter Hoogduin (lid kascommissie) rond die 
hij op 01-04-2015 om 13:32 uur naar secretaris Arjo Bunskoeke heeft gestuurd n.a.v. 
de kascontrole die hij samen met Jan Dirk Timmer op 12 maart 2015 heeft 
gehouden.  
- Kascommissielid Jan Dirk Timmer maakt uitgebreide excuses voor de door hem en 
mede kascommissieleden uitgevoerde kascontroles de laatste jaren: “Wij hebben 
niet goed gecontroleerd!”. Daarna complimenteert hij de zittende penningmeester 
met zijn inspanningen om de financiën weer op orde te krijgen.  
- De aanbevelingen in de email van Peter Hoogduin om een drama zoals nu met 
Ronald N. in de toekomst te voorkomen worden besproken. Belangrijke uitkomst is 
dat er een ander bestuurslid met de juiste bankbevoegdheden moet worden 
aangewezen als tweede (back-up) penningmeester en dat er duidelijke handvaten en 
instructies moeten komen voor de kascommissie. Dit dient dan aan de ALV te 
worden voorgelegd.  
De penningmeester zegt toe in overleg met het bestuur de taken van de 
kascommissie op een rijtje te zullen zetten en dit voor te leggen aan de ALV. Verder 
meldt hij dat het bestuur voornemens is om (aanvullende) regels in het te herzien 
huishoudelijk regelement op te nemen, o.a. dat er te allen tijde minstens twee 
bestuursleden toegang moeten hebben tot alle bankgegevens, een bevoegdheid die 
drie bestuursleden reeds hebben. 
- Jan Dirk Timmer zegt dat de ledenadministratie beter inzichtelijk gemaakt dient te 
worden en dat er een goede back-up/archivering van de (financiële) administratie 
geregeld moet worden. Zo zouden rekeningen eerst naar de secretaris kunnen 
sturen en pas daarna na de penningmeester. 
- Jan Dirk Timmer zegt dat de kascommissie het bestuur geen decharge kan worden 
verleend en wel om juridische redenen: fraudeur Ronald N. zou dan ook decharge 
worden verleend. Het voorstel van de kascommissie is dan ook om het bestuur geen 
decharge te verlenen en over te gaan tot de orde van de dag. De ALV neemt dit 
voorstel over. 
- Jan Allex de Roos vraagt of er nog huiszoeking is gedaan bij Ronald N. om de 
financiële administratie boven water te krijgen. 
De plaatsvervangend voorzitter meldt in reactie hierop dat dit (nog) niet is gebeurd bij 
zijn weten en dat zowel de voorzitter als de secretaris afzonderlijk van elkaar op het 
politiebureau zijn uitgenodigd en ondervraagd n.a.v. de aangifte die Avifauna 
Groningen tegen Ronald N. heeft gedaan. 
 
7. Benoeming kascommissie 
Jan Dirk Timmer is aftredend, Peter Hoogduin blijft aan. Jan Dirk wordt bedankt voor 
bewezen diensten. Ter vergadering meldt Leo Stockmann zich aan om toe te treden 
tot de kascommissie. De ALV gaat hiermee akkoord. 
 
8. Financieel beleid 
De penningmeester meldt dat hij druk doende is de diverse posten goed op een rijtje 
te krijgen en te inventariseren wat de wensen en ideeën van de werkgroepen zijn om 
zodoende een zeer betrouwbare jaarrekening voor 2015 te kunnen opstellen. Verder 
wil hij het werven van subsidies samen met andere bestuursleden oppakken. Dit 
geldt met name voor het uitbrengen van de Grauwe Gors, bijvoorbeeld door 
ondersteuning van de Postcodeloterij.  
Daarnaast meldt hij dat Avifauna Groningen een ANBI status zal aanvragen 
waardoor giften belastingvrij zullen zijn. Ook is het mogelijk giften specifiek voor 
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bepaalde onderdelen/doelen van de vereniging te reserveren (werkgroepen 
bijvoorbeeld). 
Veder kondigt de penningmeester aan dat er vanaf 2016 waarschijnlijk een 
contributieverhoging volgt om de inkomsten te verhogen. Dit is nodig omdat naast 
het drukken van de Grauwe Gors er met de huidige contributie te weinig geld over 
blijft voor andere zaken binnen de vereniging. 
 
9. Jaarverslag 2014 
De ALV vindt in algemeenheid dat de aanduiding dubieus sujet geschrapt zou 
moeten worden. Men vindt dit afbreuk aan het verhaal doen. Ronald N., zonder de 
volledige achternaam dus, zou hier volstaan. De penningmeester meldt dat deze 
wijzigingen zullen worden voorgelegd aan de secretaris aangezien het opstellen 
alsmede de inhoud van de jaarverslagen zijn verantwoording is. 
 
10. Onder voorbehoud: Herziening Huishoudelijk Reglement 
Dit agendapunt is komen te vervallen. 
 
11. Toekomst(plannen) Avifauna Groningen 
De plaatsvervangend voorzitter deelt mede dat het bestuur reeds nadenkt over 2018, 
het jaar dat de vereniging AG 50 jaar zal bestaan. Belangrijk daarvoor is ook om 
eerst de financiële reserves weer op te bouwen.  
Verder zal naar verwachting dit najaar het boek “Vogels van Groningen” van onze 
voorzitter Egbert Boekema verschijnen.  
Aart van der Spoel benadrukt met klem dat nieuwe bestuurs- en redactieleden voor 
de Grauwe gors zich altijd mogen melden. Verder kondigt hij aan dat er dit jaar een 
drietal excursies gepland staan (Noordlaarderbos, Westerwolde en Emsland (D), en 
een Waddenzwerftocht). 
Jan Henk Venema zegt dat de lezingencommissie ook nog versterking zoekt. Hij 
meldt dat de eerstvolgende lezing op woensdagavond 29 april a.s. is en verzorgd 
wordt door de Zwanenwerkgroep van de VAG. Hij meldt ook dat in het najaar van 
2015 nog twee lezingen zullen worden georganiseerd. 
 
12. Stand van zaken Atlas-project 
Leon Peters meldt dat het Atlas-project zich begint te sluiten mede door het feit dat 
er gezamenlijke telacties met de provincie Groningen zijn overeengekomen. Leon 
meldt de volgende telzaterdagen: 25/4/2015 en 6/6/2015. Voor 25/4/2015 is nog 
behoefte aan 3 a 4 tellers voor 1 atlasblok, vertrek 06.00 uur. 
Verder benadrukt Leon Peters het belang om bij alle waarnemingen gemeld via 
www.waarneming.nl expliciet de nest-indicerende gedragingen in te voeren onder de 
optie gedrag. 
 
13. Rondvraag/w.v.t.t.k. 
Er zijn geen vragen. 
 
14. Sluiting 
De plaatsvervangend voorzitter sluit om 21.51 uur de vergadering. 
 


