
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAG 2012

Aanwezig: Egbert Boekema, Maricée ten Bosch, Marinus Brijker,  Arjo Bunskoeke 
(secretaris), Willem-Jan Fontijn, Theo Jager (voorzitter), Vera Jongman, , 
Marnix Jonker, Henk de Lange, Ed Lankhorst, Harm de Mooij, Ronald Nuiver 
(penningmeester), Leon Peters, Andre Sikkema, Aart van der Spoel, Berend 
Veenstra,. Totaal 16 personen.

Afwezig m.k.: Hans Beek, Herman Bekenkamp, Koos Dijksterhuis, Feiko Jager, Alco van 
Klinken, Ben Koks (wg.Gr.Kiekendief), Fred van der Noord,  Jouke Prop, Jan 
Allex de Roos, Albert Jan Scheffer, Willy Sjaarda, Pieter Tepper, Ko 
Veldkamp, Therese van der Water, Carrie Wesselius, Anne van der Zijpp, 
Anne Zwart. Totaal 17 personen.

Plaats: ‘t Vinkhuys te Groningen
Datum: 19 april 2012

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering officieel om 20.04 uur en heet de aanwezigen van 
harte welkom.

2. Inventarisatie rondvraag
Maricée, Marnix en Aart geven zich op voor de rondvraag.

3. Notulen algemene ledenvergadering 14 april 2011
Nog tekstueel noch naar aanleiding van zijn er opmerkingen. De notulen worden dus 
ongewijzigd vastgesteld.

4. Notulen najaarsledenvergadering 29 december 2011
Geen opmerkingen. De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld.

5. Mededelingen
Er hebben zich 17 personen afgemeld. Feiko Jager heeft een cd met vogelfoto’s gemaakt 
waarvan alle aanwezigen gratis een exemplaar mogen meenemen.

6. Afscheid van redactielid/opmaker Harm de Mooij.
Harm heeft de afgelopen 5 jaar de Grauwe Gors opgemaakt en dat heeft 15 heel erg mooie 
Grauwe Gorzen opgeleverd. De fraaie opmaak kost iedere keer echter erg veel tijd en hij 
vindt het nu tijd om zijn tijd weer aan andere zaken te (kunnen) besteden. Helaas is er nog 
geen opvolger voor hem gevonden.
Namens de vereniging spreekt de voorzitter zijn dank uit voor de inzet voor de vereniging 
en overhandigt Harm onder instemmend applaus van de aanwezigen een bos bloemen en 
een cadeaubon.

7. Jaarrekening
De penningmeester geeft een korte toelichting. De jaarrekening lijkt erg op die van 
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voorgaande jaren. De grootste kostenpost is de Grauwe Gors. De subsidie van de 
provincie levert veel problemen op. Zo is de toegezegde subsidie voor 2010 (!) nog steeds 
niet binnen ondanks herhaalde toezegging over de uitbetaling. Het is duidelijk dat de 
provincie in deze zijn zaken niet goed voor elkaar heeft. Een deel van het toegezegde 
subsidiegeld is voorgefinancierd door de vereniging. De inning van de contributie 2010 
was erg laat en heeft geleid tot verwarring, maar het meeste is in de loop van 2011 binnen
gekomen. De contributie inning 2011 verliep goed en ook van de contributie 2012 is al 
95% binnen.
Het saldo bij ASN is volgens de wens van de vergadering nu opgesplitst; het deel van de 
Wadvogelwerkgroep staat nu apart vermeld. Dit is overigens alleen een opsplitsing op 
papier, want het staat nog wel allemaal op dezelfde rekening. Het totale batig saldo van de 
vereniging is nu 6000 euro. Dat is zonder de 5000 euro die daar nog bij moet komen van 
toegezegde subsidies.
Met de post lezing/zaalhuur worden alleen de lezingen plus extra vergadering bedoeld en 
niet de ALV.
De aangeven contributiebetalingen zijn voor Wierde & Dijk en de Kamer van 
Koophandel.
Op verzoek van de vergadering zal in het gevolg eventuele giften apart worden vermeld.

Verslag Kascommissie: het schriftelijke verslag van de kascommissie zal als bijlage bij de 
notulen worden gevoegd**. De commissie geeft aan dat de financiële reserves aan de lage 
kant zijn en dat het heen en weer schuiven van geld tot veel onduidelijkheid leidt. Dit 
laatste doet de penningmeester inmiddels niet meer. De lage reserves worden wel 
vertekend door de niet nog niet betaalde subsidie van de provincie. Het is wel zo dat de 
komende jaren de subsidies langzaam aflopen (tot 0 euro in 2015). Het is echter een 
relatief klein bedrag in de provinciale begroting en de voorzitter is dan ook aan het 
lobbyen bij Provinciale Staten om in ieder geval een deel van de subsidies te behouden.

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

9. Aftreden & Verkiezing
De secretaris geeft aan dat zich geen nieuwe kandidaten of tegenkandidaten hebben 
gemeld. Ronald Nuiver wordt vervolgens met de grootst mogelijke meerderheid herkozen. 
Binnen het bestuur heeft hij de functie van penningmeester.

Zoals de zaken er nu voorstaan zullen in de najaarsledenvergadering drie van de vijf 
bestuursleden stoppen. Theo (als voorzitter) en Arjo zijn beide al zes jaar bestuurslid en 
Willem-Jan, naast zijn taak als hoofdredacteur van de Grauwe Gors, is ook al weer drie 
jaar lid van het bestuur. De vergadering vraagt het bestuur functiebeschrijvingen te maken 
en deze op de website te plaatsen. Naast de komende bestuursvacatures zijn er meer 
vacatures in de vereniging (zoals een opmaker voor de Grauwe Gors). Er is de laatste 
jaren al vaker geconstateerd dat het functioneren van de vereniging dreigt vast te lopen 
door een gebrek aan leden die actief willen zijn in de vereniging.
Enige discussie volgt. Misschien moet de vereniging in afgeslankte vorm door. De oude 
actieve kern is op leeftijd en jongere leden willen niet meer op de traditionele manier 
actief zijn in een vereniging. Dit is niet een typerend probleem voor onze vereniging, maar 
een algemeen verschijnsel. De website fungeert wel goed met 400-600 unieke bezoekers 
per dag. Het is waarschijnlijk het beste voor de najaarsledenvergadering de zaak op scherp 
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te zetten en de consequenties te benoemen. De komende tijd zal leren of Avifauna 
Groningen een toekomstbestendige community is.

10.  Jaarverslag 2011
De voorzitter neemt globaal de tekst door. Er is geen verslag ontvangen van de 
Steenuilenwerkgroep en de werkgroep Kokmeeuwen. De Steenuilenwerkgroep houdt op 
met bestaan, omdat in de vaste onderzoeksgebieden de steenuil verdwenen is. In heel 
Groningen resten misschien nog slechts een schamele 10 broedparen.
De natuurbeschermingsonderwerpen worden kort doorgenomen:
-Suikerunie: loopt nog steeds. Toekomst nog onzeker.
-Kiek over Diek (o.a. over het buitendijkse fietspad): Marinus Brijker van de 
Wadvogelwerkgroep zit inmiddels in de klankbordgroep.
-Windmolens Delfzijl: afgelopen twee jaar zijn er als tijdelijke compensatie pontons 
geplaatst voor de visdieven. Voor de Noordse sterns en bontbekplevieren is deze 
oplossing echter onvoldoende. Naar een permanente oplossing wordt nog gezocht. 
Wellicht kan daarvoor een al aanwezig klein eilandje worden gebruikt.
-Kwelderbeheer: dit project loopt nog. De werkzaamheden hebben niet tot verstoringen 
geleid, omdat de kwelders twee zijn ondergelopen in het broedseizoen.
-N361: deze (onnodige) weg dwars door de Koningslaagte is voorlopig van de baan.
-Gierzwaluwen: In Haren zijn de werkzaamheden uiteindelijk door de AID stilgelegd. 
Ook bij diverse projecten van de St. Oude Groninger Kerken zijn werkzaamheden 
stilgelegd tot na het broedseizoen (zonder inschakeling van AID). Het voornemen is om 
het komend broedseizoen een strenger beleid te voeren en ook de AID er vlotter bij te 
betrekken.
Er zijn verder geen inhoudelijke opmerkingen vanuit de vergadering over het jaarverslag. 

11. Toekomst Avifauna Groningen(?)
Deze discussie is onder punt 9 al gevoerd. Het punt wordt daarom overgeslagen.
Wordt uiteraard vervolgd op een komende ledenvergadering.

12. Rondvraag/w.v.t.t.k.
Marnix Jonker: Hij verzorgt Twitter (150 volgers) en Facebook (85 vrienden)  voor
                          Avifauna. Dit loopt goed. Hij zou het echter wel handig vinden om wat
                          ondersteuning hierbij te krijgen.
                          Van uit de vergadering meldt Andre Sikkema zich hiervoor aan. Na de
                          vergadering zullen ze samen een en ander gaan afstemmen.
Maricée ten Bosch: Zij meldt dat er morgenochtend een Denktankoverleg is. Enkele
                                (brainstorm)punten zijn:
                                -Hoe krijgen we Groningen nog vogelvriendelijker
                                 Egbert Boekema meldt in deze op dat plannen zoals van Lenze
                                 Hofstee voor een ooievaarsnest op het Suikerunieterrein weinig
                                 zinvol is. Harm de Mooi merkt op dat een lespakket voor
                                 basisscholen een goed idee is.
                                -Morgen is er ook overleg met de St. Oude Groninger Kerken om ze
                                  nogmaals te wijzen op de verantwoordelijkheden voor o.a.
                                  gierzwaluwen. Theo Jager zal hierover ook nog een persbericht
                                  rondsturen.
                                  Naar aanleiding hiervan wordt er opgemerkt dat het voor de
                                  beeldvorming ook goed is aandacht te besteden aan successen op
                                  natuurbeschermingsgebied.
                                 -Begin mei is de Nationale Vogelweek. Maricée vindt het jammer dat
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                                  er in Groningen dan weinig activiteiten zijn.
Aart van der Spoel: In de Eemshaven wordt het windmolenpark uitgebreid in westelijke
                                 richting. Momenteel vindt er daar onderzoek plaats naar nachttrek.
                                Hij vindt dit soort uitbreidingen geen goede ontwikkeling.
                                Marinus Brijker geeft aan dat Avifauna zowel van uit het bestuur als
                                de Wadvogelwerkgroep druk bezig is met deze
                                windmolenplannen langs de kust. In het kader van de Herstel &
                                Crisis-wet wordt getracht er een en ander door te drukken. De hele
                                Groninger kust is aangewezen als potentiële locatie voor windmolen-
                                 parken. Een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Gelukkig is ook de 
                                 provincie Groningen geen voorstander om overal maar windmolens
                                 neer te zetten langs de kust. Dit verhaal wordt ongetwijfeld vervolgd.

Leon Peters geeft aan dat hij vanavond de toekomstdiscussie over de Grauwe Gors heeft 
gemist. De voorzitter wijst hem er op dat deze discussie in de laatste najaarsledenver
gadering heeft plaatsgevonden. Dit stond ook aangekondigd in de agenda voor die 
vergadering.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.19 uur. 

**Bijgevoegd: Verslag kascommissie Avifauna Groningen over financieel jaarverslag 2011
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Verslag kascommissie Avifauna Groningen over financieel jaarverslag 2011

De leden van de kascommissie waren Marinus Brijker en Hans Beek, beiden lid van de vereniging. De 
kascommissie heeft gekeken naar:

a de feitelijke banksaldi in relatie tot de bedragen die genoemd zijn in de jaarrekening
b de constructie van de financiële stromen op basis van de ledenadministratie, de inkomsten en de 

uitgaven en de registratie daarvan middels steekproeven
c het beleid van het bestuur m.b.t. achterstallige contributies
d de situatie m.b.t. het aanvragen en verwerken van provinciale subsidies

Ad a:
De banksaldi en de bedragen in de jaarrekening komen overeen

Ad b:
De ledenadministratie, het verwerken van betaalde contributies en de registratie van inkomsten en uitgaven is 
in orde bevonden. De kascommissie constateert evenwel dat de constructie om bedragen van de 
betaalrekening naar de spaarrekening te boeken en omgekeerd via een tussenrekening een aanzienlijk risico 
van belangenverstrengeling in zich draagt.

Ad c:
Het bestuur voert een actief beleid om contributies te innen. Er is sprake van een relatief geringe achterstand 
en niet op tijd betalende leden worden actief benaderd. Wanbetalende leden worden geroyeerd. Daardoor 
blijft het ledenbestand actueel.

Ad d:
Het bestuur vraagt de provinciale subsidies op tijd aan en de provincie doet toezeggingen. Over 2010 en 2011 is 
echter nog geen subsidie uitgekeerd. De vereniging heeft dat opgevangen door de onkosten van de 
werkgroepen voor te financieren. De kascommissie heeft de toezegging voor 2010 gezien en de 
penningmeester heeft aangegeven dat die voor 2011 voorhanden is.
 
Aanbevelingen:
De kascommissie beveelt de Algemene Ledenvergadering aan om het bestuur op te dragen de constructie voor 
het overboeken van betaalrekening naar spaarrekening en omgekeerd zodanig te veranderen, dat het 
vastgestelde risico van belangenverstrengeling verdwijnt.

De kascommissie stelt vast dat de voorfinanciering van de onkosten van de werkgroepen ten koste is gegaan 
van de algemene reserve van de vereniging. Dit belemmert de ontwikkeling van nieuw beleid en de financiering 
van andere dan de lopende activiteiten. De commissie beveelt de ALV aan om het bestuur op te dragen om 
alles in het werk te stellen om de toegezegde subsidies per ommegaande te doen uitbetalen. De provincie kan 
worden aangesproken op de financiële gevolgen, w.o. renteverlies, van het niet tijdig uitbetalen van de 
toegezegde gelden.

De kascommissie spreekt haar zorg uit over de financiële reserves van de vereniging. Die zijn onvoldoende om 
gedurende een jaar te voldoen aan de verplichtingen van de vereniging wanneer alle inkomsten ineens zouden 
wegvallen. De huidige banksaldi zijn niet het gevolg van voldoende inkomsten van de vereniging, maar 
voornamelijk het gevolg van de inspanningen van een van de werkgroepen.

Concluderend:
De kascommissie stelt de ALV voor om het bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2011 en verzoekt 
om de aanbevelingen van de kascommissie over te nemen.

Groningen, 19 april 2012 
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