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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAG 2010 

 

Aanwezig: Van het bestuur: Theo Jager, Marinus Brijker, Ronald Nuiver (penning-

meester), Carrie Wesselius, Willem-Jan Fontijn, Arjo Bunskoeke (secretaris) 

  Overige Leden: 9 personen volgens presentielijst: Maricée ten Bosch, Alco van 

Klinken, Anne Zwart, Henk de Lange, Anne van der Zijpp, Jouke Prop, Leon 

Peters, Egbert Boekema en Pieter Tepper. 

Afwezig m.k.: Aart van der Spoel, Therese van de Water, Jan Allex de Roos, Piet Zuidhof en 

Madeleine Graauw. 

Plaats:   ‘t Vinkhuys te Groningen 

Datum: 21 april 2010 

 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering officieel om 20.10 uur en heet de aanwezigen van 

harte welkom. Er wordt geconstateerd dat de opkomst wel eens beter is geweest. 

 

2. Vaststelling agenda 
Geen wijzigingen. 

 

3. Inventarisatie rondvraag 
Er is geen opgave voor de rondvraag. 

 

4. Notulen algemene ledenvergadering 22 april 2009 

pg.1 punt 4 (alternatieven ASN): Er is wel een andere spaarrekening bij ASN met iets 

hogere rente. Andere alternatieven met nog hogere rente kan alleen maar als het voor 

langere tijd wordt vastgezet en met verplichte stortingen. 

pg.2 punt 7 (verkoop tellingen): met ‘verkoop van tellingen’ wordt bedoeld de verkoop 

van telgegevens. SOVON mag de telgegevens gebruiken voor niet-commerciële doelen. 

Commerciële partijen moeten zich rechtstreeks melden bij de wadvogelwerkgroep, dus 

zonder tussenkomst van SOVON, zoals aangegeven in de notulen. 

pg.3 punt 7 (verzekeringen): Het bestuur heeft dit nog niet uitgezocht, maar zal alsnog aan 

de gemeente Groningen vragen of hier ook een dergelijke verzekering is voor 

verenigingen. 

pg.5 punt 11 (waarneming.nl): Er wordt gevraagd of het probleem met waarneming.nl 

inmiddels is opgelost. Henk de Lange geeft aan dat dit nog niet het geval is. Er zitten veel 

haken en ogen aan de samenwerking met vooral nadelen voor ons (o.a. weinig controle/ 

zeggenschap over de eigen gegevens). Intern zal de samenwerking nog verder worden 

afgewogen.  

Egbert Boekema vindt de waarnemingen op waarneming.nl ook weinig betrouwbaar. 

pg.6 punt12 (cursus): De introductiecursus is op dit moment even in de koelkast 

opgeborgen. 

pg. 6 punt 13 (boek): Er wordt aan Egbert gevraagd hoe het met zijn boek staat. Hij geeft 

aan dat hij er gestaag verder aan werkt. Het is zeker geen project dat op korte termijn klaar 

zal zijn. Hij zal aangeven als hij ondersteuning kan gebruiken. Theo en Arjo bieden hulp 
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aan. Ook Aart van der Spoel heeft hulp toegezegd. 

 

De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Notulen extra algemene ledenvergadering 9 december 2009 
pg.2 punt 5 (statutenwijziging): Het bestuur heeft gekeken naar de statuten. Het aanpassen 

van het vermelde minimale aantal bestuursleden is het enige punt dat eventueel voor 

wijziging in aanmerking komt. Het bestuur ziet derhalve, na afweging van de kosten en 

het benodigde tijdspad, er vooralsnog van af om de statuten te wijzigen. Uiteraard zal het 

punt van de minimale bestuursomvang bij een eventuele toekomstige statutenwijziging 

alsnog worden meegenomen. 

 

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 Leny Groen (14/12/09) en Anne van Dijk 

(22/3/10). 

 

7. Verkiezing 

Marinus Brijker heeft besloten tussentijds af te treden. Zijn belangrijkste taak binnen het 

bestuur was de natuurbescherming. Hij blijft wel voorzitter van de wadvogelwerkgroep en 

zal ook betrokken blijven bij een aantal natuurbeschermingsonderwerpen, zoals de 

windmolens bij Delfzijl en het voorgenomen buitendijkse fietspad langs de Waddenkust. 

De voorzitter bedankt Marinus voor zijn belangrijke en actieve bijdrage binnen het 

bestuur de afgelopen jaren, die node zal worden gemist. Als blijk van dank wordt een 

cadeaubon en een bos bloemen overhandigd. 

 

Er zijn geen nieuwe bestuurskandidaten aangedragen. Theo en Arjo worden unaniem 

herkozen, waarmee het minimale aantal van vijf bestuursleden blijft gehandhaafd. 

 

Een heugelijk feit is ook dat de website van de vereniging in mei 10 jaar bestaat. Het feit 

dat de website inmiddels een uiterst belangrijke rol heeft binnen onze vereniging en ook 

naar buiten toe is in belangrijke te danken aan de webmaster Henk de Lange. Als dank 

voor zijn werkzaamheden en ter viering van het 10 jarig bestaan van de website ontvangt 

hij onder applaus een cadeaubon en een bos bloemen. 

 

8. Jaarrekening 2009 

De penningmeester geeft enige toelichting op de financiële stukken: vanwege het 

gelijktrekken van het boekjaar met het kalenderjaar heeft de jaarrekening betrekking op 

een gebroken jaar (1 april-31 december). Hierdoor staat er bv. ook 1 Grauwe Gors minder 

in de bijgevoegde begroting 2009. Voor wat betreft het in 2009 uitgekomen boek geldt dat 

de opbrengsten bijna gelijk zijn met de kosten, maar er moet nog het nodige aan geld 

binnenkomen van o.a. boekhandels. De verwachting is ook dat door de late inning een 

groot deel van de contributie nog binnen zal komen in 2010. Verder is het zo dat subsidies 

(van de provincie) tegenwoordig pas achteraf worden betaald. Dat betekent dus dat de 

subsidies van 2009 nog binnen moeten komen. 
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Verslag kascommissie 

Namens de kascommissie geeft Egbert Boekema aan de kascontrole vorige week vrijdag 

heeft plaatsgevonden. De financiële administratie was zeer overzichtelijk beschikbaar op 

de computer, waardoor alles tot de laatste cent kon worden achterhaald. Het voorstel is 

dan ook de penningmeester decharge te verlenen. 

Dit voorstel wordt unaniem door de vergadering overgenomen. 

 

9. Begroting 2010 

Bij het vorige punt is al wat toegelicht door de penningmeester. Een deel van de 

contributie 2009 en ook inkomsten van het boek zullen in 2010 nog binnenkomen. Verder 

zijn er niet veel afwijkingen met betrekking tot voorgaande jaren. De post representatie 

heeft o.a. te maken met het maken van nieuwe folders. 

 

Er wordt gevraagd of de contributie-inning niet beter zal gaan als er de mogelijkheid is 

van automatische incasso. De penningmeester zal dit uitzoeken. 

Leon Peters vraagt zich af of de post onvoorzien niet wat laag is. De voorzitter geeft aan 

dat de hoogte van het bedrag is gebaseerd op de ervaring in 2009. Marinus vult aan dat 

deze post o.a. is bedoeld voor juridische procedures en dus minimaal 650 euro moet zijn. 

Er worden wat vraagtekens gesteld bij de 1000 euro voor digitalisering. Er wordt 

aangegeven dat dit eigenlijk gewoon een stelpost is die een uitdrukking geeft aan de wens 

om de Grauwe Gors te digitaliseren. Het is ook niet zeker dat dit in 2010 zal plaatsvinden. 

Uiteraard zal, als het actueel wordt, worden getracht hiervoor subsidies te krijgen. 

Het zal, met de verwachte bezuinigingen, steeds moeilijker worden subsidies te krijgen 

voor zaken. Voor losse projecten zijn er nog wel mogelijkheden, zoals ook gebleken is bij 

het boek. (subsidie van o.a. Altenburg & Wymenga, Arcadis, Gemeente Groningen en de 

provincie (in natura: de kaarten). Er wordt overigens geen herdruk overwogen van het 

boek. 

De vergadering heeft wel moeite met het begrote tekort. De penningmeester geeft aan dat 

hij verwacht dat veel van de aangegeven (standaard) uitgaven lager zullen uitvallen. 

De vergadering gaat akkoord met de voorliggende begroting. 

 

Er volgt nog een discussie over hoe de financiële situatie kan worden verbeterd 

(bezuinigingen/inkomsten). Veel bezuinigingsmogelijkheden zijn er niet. De mogelijkheid 

van een ANBI-status wordt geopperd. Dan zijn giften aan Avifauna aftrekbaar voor de 

belasting. Het bestuur zal hier naar kijken. 

Ook zal gekeken of er meer adverteerders kunnen komen in de Grauwe Gors. 

 

10. Vaststelling contributie 2010 

De reden om de contributie te verhogen is om de reserves aan te vullen. De contributie is 

al enkele jaren niet verhoogd, terwijl de kosten wel stijgen. Punt is ook dat een groot deel 

van de reserves van de vereniging geld is van de wadvogelwerkgroep. 

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat voor de duidelijkheid in het gevolg eigenlijk 

duidelijk zou moeten worden aangegeven welk deel van het geld/reserves geoormerkt is 

en wel deel niet. 

De vrees wordt uitgesproken dat de contributieverhoging zal zorgen voor een verdere 

daling van het ledenaantal. Er wordt toegezegd dat dit in de gaten zal worden gehouden. 

Met 1 onthouding wordt door de vergadering ingestemd met de contributieverhoging. 

 

11. Benoeming kascommissie 

Johan van Klinken treedt uit de kascommissie. Egbert Boekema blijft nog een jaar. 
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Marinus Brijker stelt zich beschikbaar en wordt als nieuw lid van de kascommissie 

gekozen. 

 

12.  Jaarverslag 2009 

Er volgt enige nadere toelichting vanuit het bestuur. 

De secretaris begint met een algemene beschouwing over het jaarverslag. 

  

Werkgroepen 

De stadsvogelwerkgroep in zijn huidige vorm (inclusief de gierzwaluwenwerkgroep) is 

nieuw. De Ransuilenwerkgroep gaat binnenkort een eigen website in gebruik nemen, 

terwijl de steenuilenwerkgroep de eigen website zal onderbrengen bij de Avifaunawebsite. 

De oeverzwaluwenwerkgroep wordt na 25 jaar opgeheven. 

 

Extern 

De relatie met de Werkgroep Grauwe Kiekendief is na wat strubbelingen weer 

genormaliseerd. 

 

Natuurbescherming 

Het natuurbeschermingsbeleid was de laatste jaren met name gericht op de 

afschotvergunningen. Deze zijn echter tegenwoordig juridisch te veel dichtgetimmerd. 

Er zijn vooral rond de kust enige zorgen. Zoals het buitendijkse fietspad waarvoor plannen 

bestaan en die veel verstoring zal geven. Bij Delfzijl wordt de visdievenkolonie (ooit 900-

1000 paar) bedreigd door een windmolenpark. Dichter bij de stad wordt meegedacht over 

de toekomst van de vloeivelden van de suikerfabriek. Het aantal rode lijstsoorten in dit 

gebeid is vrij hoog. 

 

Toekomstblik 

Er wordt gewerkt aan een nieuwe Avifaunafolder. De natuurbeschermingszaken blijven 

doorlopen, voor de voorzitter deze taken kan overnemen. 

Veel zaken in de vereniging draaien op 1 persoon. Dat is een wankele basis en een groot 

probleem voor de vereniging. Het probleem van (te) weinig actieve leden is echter bij alle 

vrijwilligersorganisaties aanwezig. 

 

Anne van der Zijpp merkt op dat de Grauwe Gors nog steeds een hoge kwaliteit heeft en 

dat dit een compliment is voor de redactie. De vergadering ondersteunt dit met een 

applaus. 

Er wordt gevraagd of het niet mogelijk is de Grauwe Gors op bepaalde punten te koop aan 

te bieden. Het bestuur zal dit samen met de redactie bekijken. 

  

13. Discussie over “Avifauna Groningen: en nu verder….?” 

Vanwege de tijd wordt dit punt overgeslagen.  

 

14. Rondvraag/w.v.t.t.k. 

Pieter Tepper merkt op dat er langs het Eemskanaal over 2,5 km lengte beplanting met 

veel fruitbomen zal worden geplant. 

 

15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur onder dankzegging voor de inbreng.  

 


