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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAG 2009 

 

Aanwezig: Van het bestuur: Marinus Brijker (plv voorzitter), Ronald Nuiver 
(penningmeester), Anne van der Zijpp, Pieter Tepper (later), Arjo Bunskoeke 
(secretaris) 

  Overige Leden: 18 personen volgens presentielijst (1 persoon heeft niet getekend). 
Afwezig m.k.: Theo Jager, Dick Bresser, Erik Knollema, André-Trienke Straatsma, Fred van 

der Noord, Madeleine Graauw. 
Plaats:   ‘t Vinkhuys te Groningen 
Datum: 22 april 2009 
 
 
 
1. Opening 

De vergadering begint met de verheugende mededeling dat onze voorzitter Theo Jager 
zojuist vader is geworden van een dochtertje met de naam Sylvia. Vlak voor de 
vergadering (in een uitgekiende timing) ontving de secretaris het verheugende telefoontje 
uit Kenia. De mededeling wordt met applaus begroet en de vergadering vraagt het bestuur 
de felicitaties over te brengen aan de kersverse ouders. 
Aangezien Theo dus in Kenia zit, zal Marinus de vergadering vanavond voorzitten. 
De voorzitter opent de vergadering officieel om 20.10 uur en heet de aanwezigen van 
harte welkom. 
 

2. Vaststelling agenda 
Vanwege het terugtrekken van het kandidaatsbestuurslid wordt agendapunt 6 op dit punt 
gewijzigd en komt agendapunt 12B te vervallen. 
Bij agendapunt 9 gaat het uiteraard om de contributie 2009 en niet 2008. 
 

3. Inventarisatie rondvraag 
Één persoon geeft zich op voor de rondvraag. 
 

4. Notulen algemene ledenvergadering 16 april 2008 

Tekstueel (verschillende plaatsen): “Leon Peeters”moet zijn “Leon Peters”. 
Punt 7: “Jaarrekening 2006”moet zijn “Jaarrekening 2007”; Punt 8: “Begroting 2007” 
moet zijn “Begroting 2008”; punt 9 “Vaststelling contributie 2007” moet zijn 
“Vaststelling contributie 2008”; punt 11 “Jaarverslag 2006” moet zijn “Jaarverslag 2007”; 
punt 15 “wordt” moet worden geschrapt. 
N.a.v. punt 7: Jan Allex de Roos vraagt of er al alternatieven zijn gevonden voor de lage 
rente bij ASN. Het bestuur geeft aan dat dit nog niet is gelukt. Er is op de laatste 
bestuursvergadering ook nog over gesproken. Er wordt nog steeds gezocht naar 
alternatieven. 
N.a.v. punt 14 (laatste aandachtsstreepje): Marinus heeft geïnformeerd bij het Meerschap 
en hen er op gewezen dat dit soort baggerwerkzaamheden volgens het Convenant 
Waterschappen in de periode 15 maart-15 juni niet mogen plaatsvinden. Recent was er 
een vergelijkbaar akkefietje met het Ws.Noorderzijlvest over de schoning van sloten in de 
Negenboerenpolder. 
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Met bovenstaande tekstuele wijziging worden de notulen vastgesteld. 
  

5. Mededelingen 

Van 6 personen is een afmelding ontvangen; de namen worden genoemd. 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 Paul Bouman uit Onnen en mw.Kaars 
Sijpesteijn uit Paterswolde. 
 
De winnaar van de email-loterij is Dick Bresser geworden. Hij heeft het boek ‘Kluten van 
Breebaart’ inmiddels thuisbezorgd gekregen. 
Kees Koffijberg stopt als aanspreekpunt (ambassadeur) van SOVON. Hij blijft wel de 
telprojecten doen. Kees wordt opgevolgd door Peter de Boer. 
Vanuit SOVON is het verzoek binnengekomen om de Grauwe Gors ook te gebruiken als 
regionale nieuwsbrief van SOVON. Het bestuur is van mening dat dat niet wenselijk is. 
SOVON en Avifauna zijn twee verschillende verenigingen met ook niet altijd gelijke 
belangen. De Grauwe Gors is primair het tijdschrift van onze vereniging. SOVON (en 
anderen) zijn van harte welkom om kopij/artikelen op te sturen, maar de redactionele 
verantwoordelijkheid blijft bij onze vereniging. Verder is ook de planning van het 
uitkomen van de Grauwe Gors een probleem voor het (tevens) functioneren als SOVON-
uitgave. Het bestuur vraagt de vergadering of men zich in het bestuursstandpunt kan 
vinden. 
Jan Allex merkt op dat er geen structureel tekort aan kopij is voor de Grauwe Gors zoals 
SOVON suggereert. Klaas van Dijk vindt dat er een meerwaarde moet zijn en die ziet hij 
niet. 
De vergadering schaart zich unaniem achter het bestuursstandpunt. 
 

6. Verkiezing 

Pieter en Anne treden af. Aangezien Pieter vanavond wat later komt, wordt dit onderdeel 
opgeschoven (zie hieronder na punt 10). 
Gwen Tee heeft zich teruggetrokken als kandidaat-bestuurslid. De voorzitter geeft een 
korte uiteenzetting van de achtergrond van dit besluit. 
Na deze vergadering zijn er dus nog vier bestuursleden over, wat wel erg minimaal is voor 
een vereniging als Avifauna. Er moet nog worden bekeken wat dit betekent voor de 
werkzaamheden van het bestuur. Dit geldt zeker voor werkzaamheden die met name door 
de vertrekkende bestuursleden werden gedaan: de contacten met de werkgroepen, 
PR/communicatie, organisatie vogelaarsdag. 
 

7. Jaarrekening 2008 

De penningmeester geeft enige toelichting op de financiële stukken: Het financiële jaar 
2008 loopt van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2009. Er is weinig verschil met de 
begroting 2008. Een nummer van de Grauwe Gors was bijna gratis vanwege een 
productiefout van de drukker. De kosten van de Akkervogeldag waren uiteindelijk ook 
ongeveer zoals begroot. Er staat nu ongeveer € 2000 begroot voor het boek dat dit najaar 
moet verschijnen. 
Bij de inkomstenkant staat veel geld door de verkoop van tellingen door de Wadvogel-
werkgroep. Een probleem is dat de provincie de subsidie nu pas achteraf geeft, dus alles 
moet worden voorgeschoten. Daarmee was bij de begroting geen rekening gehouden. Het 
is overigens nog maar de vraag hoe lang deze subsidiëring door de provincie nog blijft 
bestaan.  
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Henk de Lange vraagt of de contributie-inning toch niet met acceptgiro’s kan. In ieder 
geval geen automatisch afschrijven. Antwoord (Marinus): daar wordt nog over nagedacht. 
Klaas van Dijk: hoe zit het met het geld van de wadvogelwerkgroep en wat zijn de 
plannen met dit geld. Antwoord (Marinus): er is voor gekozen om eigenaar te blijven van 
de gegevens en deze niet beschikbaar te stellen aan SOVON voor commerciële 
verhandeling. Er is wel overleg geweest met SOVON, maar dit heeft tot niets geleid. Zij 
willen geen geld doorgeven als gegevens worden verkocht aan derden. 
Dit soort verzoeken moeten nu dus worden doorgegeven aan Avifauna en dat is tot nu toe 
drie keer gebeurd. Het geld wordt o.a. gebruikt voor reiskostenvergoeding van de niet-
gesubsidieerde tellingen. Verder wordt er o.a. een reserve opgebouwd voor als in de 
toekomst subsidies gaan wegvallen. Het geld wordt niet gebruikt voor een 
urenvergoeding: tellen blijft vrijwilligerswerk. Zie verder ook bij punt 8. 
Anne Zwart merkt op dat veel gemeenten een verzekering hebben voor de daar 
ingeschreven verenigingen. Antwoord (Marinus): het bestuur zal hier eens naar 
informeren. 
 
Verslag kascommissie 
Klaas van Dijk en Johan van Klinken geven als leden van de kascommissie aan dat men 
tevreden is over de financiële administratie. Zij stellen voor de penningmeester decharge 
te verlenen. 
Dit voorstel wordt unaniem door de vergadering overgenomen. 
 

8. Begroting 2009 

Bij het vorige punt is al wat toegelicht door de penningmeester. Aan de inkomstenkant 
zijn er weinig wijzigingen. De meeste leden hebben betaald. Voor het boek (werktitel: 
Vogels kijken in Groningen) stond al 2000 euro gereserveerd. Dit moet beschouwd 
worden als een maximum, omdat er verschillende subsidies zijn aangevraagd. Het bedrag 
voor de digitalisering van de Grauwe Gors (1000 euro) is een stelbedrag. 
 
Harm de Mooij merkt op dat er in de begroting rekening moet worden gehouden met vier 
Grauwe Gorzen, namelijk de drie Grauwe Gorzen van 2009 en één Grauwe Gors van 
2010, die voor het einde van het financiële jaar (31/3/2010) zal verschijnen. Antwoord: de 
begroting zal hier op worden aangepast. 
Klaas van Dijk geeft aan dat hij vindt dat de digitalisering van de Grauwe Gors een 
project is waarvoor ook subsidie kan worden aangevraagd. Het zou dan als een p.m.-post 
kunnen worden opgenomen in de begroting. Een meerderheid van de vergadering is wel 
voor digitalisering van de Grauwe Gors. De mogelijke subsidiering kan als p.m.-post 
worden meegenomen. 
Enkele personen vinden het moeilijk in te schatten hoe de financiële stand van zaken nu is 
volgens de begroting. 
Antwoord (Marinus): op 1 april 2010 is er ruim 11.000 euro, maar 7300 euro hiervan zijn 
dus inkomsten van de wadvogelwerkgroep. De financiële reserve van Avifauna is dus 
eigenlijk ongeveer 4300 euro. Hier moet dus nog wel die extra Grauwe Gors van af. En 
ook de uitgaven van de wadvogelwerkgroep staan nog niet in de begroting. Wat ook nog 
mist zijn mogelijke inkomsten door de verkoop van het boek. Dit moet ook nog als p.m.-
post worden opgenomen. Kortom: met de voorliggende begroting (en aanpassingen) zal 
fors worden ingeteerd op de reserves. Hierbij moet worden aangetekend dat dit mede 
komt, doordat er enige projecten staan ingepland. 
 
Harm de Mooij merkt op dat 7000 euro van de wadvogelwerkgroep er nog is als een 
buffer. Hij vindt dat het geen automatisme moet zijn dat het geld wordt geoormerkt voor 
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de groep die het inbrengt. 
Vanuit de zaal wordt verder geopperd om een ANBI-registratie aan te vragen, zodat giften 
aan Avifauna (bedragen boven het contributiebedrag) kunnen worden afgetrokken van de 
belasting. 
Verder wordt het bestuur gevraagd, mede in het licht van mogelijk afnemende subsidies, 
om beleid t.a.v. de financiële reserve: hoe groot moet deze zijn voor onze vereniging. 
Jan Allex de Roos en Klaas van Dijk geven aan dat dit punt al vaker aan de orde is 
geweest en dat toen is gesteld dat de reserve gelijk moet zijn aan een normale jaaromzet. 
De huidige buffer mag dus wel wat hoger. 
Antwoord (Marinus): de begroting zal op een viertal punten worden aangepast: 
- geen drie, maar vier nummers Grauwe Gors; 
- uitgavenpost voor (deel van) de ongeveer 7300 euro van de wadvogelwerkgroep; 
- inkomsten van het boek (verkoop) moeten als p.m. worden opgenomen; 
- subsidies voor het digitaliseringsproject Grauwe Gors als p.m. opnemen. 
Verder zullen de opmerkingen over ANBI-registratie en bufferbeleid worden bekeken 
door het bestuur. 
 
De begroting met wijzigingen wordt aangenomen met 1 tegenstem en 1 stemonthouding. 
De penningmeester zal de gewijzigde begroting voor 1 juni a.s. op de website publiceren. 
 

9. Vaststelling contributie 2009 

Maricée Ten Bosch vraagt zich af of het gezien de snel slinkende reserves niet verstandig 
is de contributie te verhogen. Antwoord (Marinus): het is niet verstandig om dit nu te 
besluiten. Het bestuur zal voor volgend jaar bekijken hoe groot de buffer moet worden en 
dan afwegen met hoeveel de contributie in 2010 zou moeten worden verhoogd. 
Met deze toezegging stemt de vergadering in met het voorstel om de contributie voor 
2009 (opnieuw) niet te wijzigen.  
 

10. Benoeming kascommissie 

Klaas van Dijk treedt uit de kascommissie, Johan van Klinken blijft nog een jaar. Egbert 
Boekema stelt zich beschikbaar en wordt als nieuw lid van de kascommissie gekozen. 
Klaas wordt bedankt voor zijn bijdrage de afgelopen twee jaar. 

 
6. Verkiezing- deel 2 

De voorzitter memoreert de bijdrage van de vertrekkende bestuursleden. Anne van der 
Zijpp zat vanaf 2003 in het bestuur en heeft zich vooral bemoeid met de PR, zoals de PR-
nota, contacten met pers, Vogelbescherming Nederland, redactie Grauwe Gors, website. 
Bij zijn vorige herverkiezing had hij al aangegeven te zullen stoppen na het jubileumjaar 
2008. In dit jubileumjaar had hij een zeer groot aandeel bij de organisatie van de groot 
opgezette vogelaarsdag over akkervogels in Oudeschans. 
Pieter Tepper zat in het bestuur vanaf 2004. Zijn belangrijkste taak was het contact met de 
werkgroepen en daarmee ook de organisatie van de vogelaarsdagen. De vogelaarsdagen 
waren aanvankelijk (mede) bedoeld om de werkgroepen hun werkzaamheden te laten 
presenteren. Helaas is dat nooit goed van de grond gekomen, maar de vogelaarsdag (dit 
jaar is editie 4) is inmiddels wel uitgegroeid tot een vast jaarlijks gebeuren. Pieter heeft 
aangegeven ook in de toekomst mogelijk nog wel een rol te willen spelen bij de 
organisatie van de vogelaarsdag. 
Twee actieve bestuursleden vertrekken dus en helaas is er nog geen zicht op opvolging. 
Maar Anne en Pieter hebben hun bijdrage ruimschoots geleverd. Als dank ontvangen ze 
een bon en een bos bloemen. 
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11.  Jaarverslag 2008 

Er volgt enige nadere toelichting vanuit het bestuur. 
De secretaris begint met een algemene beschouwing over het jaarverslag. 
  
Anne van der Zijpp: vanuit de PR-nota is een en ander opgezet, o.a. de vogelaarsdag. Het 
blijft echter een probleem om de pers te interesseren in dit soort zaken. Sturing en 
voorlichting zijn moeilijk bij journalisten. Persoonlijke relaties spelen hierbij een grote 
rol. Er moet dus een strategie komen om dit soort relaties op te bouwen. Het terugtrekken 
van het kandidaatsbestuurslid is hierbij een tegenvaller, omdat zij dit juist zou oppakken. 
Hopelijk lukt het de overige bestuursleden toch om iets op dit punt te doen. 
De website is grondig herzien door Henk de Lange in samenwerking met Ana Buren. Het 
gesprek over de waarnemingenrubriek met Waarneming.nl duurt nog voort. Henk voert 
dit gesprek samen met Marnix Jonker.  
  
Pieter Tepper: In 2008 waren welgeteld 12 werkgroepen ondergebracht binnen Avifauna 
Groningen. Deze kan men kan vinden op de site van onze vereniging. De meeste 
werkgroepen worden gerund door één persoon. Ze krijgen af en toe wat bijval bij buiten-
activiteiten maar verder doen ze het in hun eentje. Het runnen van een werkgroep is geen 
sinecure en daarom alle lof naar deze personen. Bedankt voor jullie medewerking van het 
afgelopen jaar. In het jaarverslag zijn de bevindingen van de werkgroepen samengevat. 
Helaas hebben niet alle werkgroepen hier gehoor aan gegeven door drukte of andere 
besognes ten spijt. Op onze site staan links die verwijzen naar deze werkgroepen. Daarin 
kunt u alles te weten komen over deze werkgroepen.Wat de toekomst betreft zijn er een 
aantal ontwikkelingen gaande. Helaas houdt de werkgroep Oeverzwaluw op met bestaan 
zoals u kunt lezen in het verslag. Dit is een trieste ontwikkeling. Gaarne doe ik een beroep 
naar alle leden toe of iemand het coördinerende werk van Jan Glas zou willen overnemen. 
Ook de werkgroep Ortolaan (eigenlijk een eenmansproject van Nico de Vries) stopt er 
mee. Althans het wordt tijdelijk (hopelijk niet te lang) in de ijskast geparkeerd tot dat de 
eerste Ortolaan van zich laat horen. 
Toch heb ik gelukkig nog een verheugende mededeling dat de stadsvogelwerkgroep lijkt 
te worden heropgericht. Het doel van deze werkgroep was de aantalsontwikkeling binnen 
de gemeentegrenzen van Groningen in kaart te brengen. Helaas leidt deze werkgroep al 
jaren een slapend bestaan, maar dat gaat nu dus veranderen.  
Ook de werkgroepen Zwarte Sterns, Akkervogels en Huiszwaluwen zijn inmiddels niet 
actief meer en kunnen als opgeheven worden beschouwd. 
 
Er wordt vanuit de vergadering gevraagd waarom de werkgroepen weinig publiceren en 
zich (dus) niet presenteren. Antwoord (Pieter): dat blijkt lastig te zijn. Hiervoor was mede 
de vogelaarsdag bestemd, maar men heeft er blijkbaar geen behoefte aan om zich te 
presenteren. Ook het animo voor een werkgroepenavond was klein, zowel vanuit de 
werkgroepen als vanuit bezoekende leden. Veel werkgroepen bestaan ook maar uit één 
actief persoon. 
 
Marinus Brijker: Een overzicht staat in het jaarverslag. Over de uitvoering van de Flora 
& Faunawet is in februari is gesproken met Harrie Miedema (Groen Links Prov. Staten) 
en onlangs met iemand van de PvdA-fractie van Provinciale Staten. Helaas is de laatste 
partij sterk gecommitteerd aan het beleid van de gedeputeerden. 
 
Het voorliggende jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 
De voorzitter wil nog enige personen bedanken voor hun inzet. Dušan Brinkhuizen wordt 
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o.a. bedankt voor zijn inzet bij de redactie van de Grauwe Gors, waar hij de afgelopen vier 
jaar de fotoredactie en de waarnemingenrubriek verzorgde. Hij verhuist naar Ecuador. 
Lieuwe van Welie wordt bedankt voor zijn korte, maar intensieve bijdrage aan de 
excursiecommissie. Hij gaat een en ander beroepsmatig voorzetten. 
Beiden ontvangen als dank een bon en een bos bloemen. 
Wouter Peters is helaas niet aanwezig. Hij zal schriftelijk worden bedankt (met bon) voor 
zijn inzet de afgelopen zes jaar in de redactie van de Grauwe Gors. 
 

12. Speerpuntenbeleid 
De voorzitter loopt het programma door: 
Een aantal zaken loopt gelukkig, zoals de excursies en lezingen. Het is nog onduidelijk 
hoe het zal gaan met de vogelaarsdag in 2010, maar het bestuur zal zijn best doen ook 
volgend jaar deze traditie voort te zetten. 
Dit najaar staat een simpele introductiecursus Vogelherkenning gepland. Anne van der 
Zijpp en Theo Jager hebben hiervoor de organisatie in handen. Het zal gaan om een zeer 
korte cursus, waarin aandacht voor de grote lijnen: welke vogelgidsen, kijkers e.d. Het zal 
dus niet gaan, zoals bij de IVN-cursus, om het leren herkennen van allerlei soorten. 
Het was de bedoeling dat er gekeken zou worden naar de interne communicatie binnen de 
vereniging. De afstemming tussen bestuur, website, redactie Grauwe Gors, 
activiteitencommissies en werkgroepen. Dit punt zou echter worden opgepakt door het 
kandidaatsbestuurslid dat zich heeft teruggetrokken. Het blijft dus afwachten wat er met 
dit speerpunt gaat gebeuren. En datzelfde geldt voor het punt van de externe 
communicatie. 
Voor het uitbreiden van de beschermingsactiviteiten is het de bedoeling een 
informantennetwerk te krijgen in de provincie, zodat het bestuur sneller en beter op de 
hoogte komt van allerlei lokale ontwikkelingen. 
 

13. Rondvraag/w.v.t.t.k. 

Er was één opgave voor de rondvraag: 
Egbert Boekema is bezig met een nieuw boek en hoopt over een jaar of drie een goed deel 
op dreef te zijn. Hij geeft aan dat hij voor de uiteindelijke voltooiing nog wel de nodige 
hulp nodig zal hebben. 
 
De voorzitter geeft ruimte voor nog wat vragen en oproepen: 
Klaas van Dijk is bezig met een onderzoek van de prooiresten van de Slechtvalken op de 
Groene Toren in Helpman. Als iemand hier gegevens of waarnemingen voor heeft houdt 
hij zich aanbevolen. 
Willem-Jan Fontijn: Doet een oproep aan de sprekers van de vogelaarsdag om z.s.m. de 
tekst in te leveren voor de Grauwe Gors. 
Harm de Mooij vraagt naar voorlichting op scholen. Aart van der Spoel geeft aan dat hier 
over gesproken is. 
Jan Allex de Roos vraagt zich bezorgd af hoe het bestuur in de toekomst gaat functioneren 
met zo weinig bestuursleden. Antwoord (Marinus): het afzeggen van Gwen is nog vrij 
recent en het bestuur gaat dit nog intern evalueren. Overigens is het zoeken naar nieuwe 
bestuursleden en actieve vrijwilligers een continue kwestie voor het bestuur, die veel tijd 
en energie vergt. Zie ook het jaarverslag. 
 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur onder dankzegging voor de inbreng.   
 


