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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAG 2014 

 

Aanwezig: Hans Beek, Egbert Boekema (voorzitter), Arjo Bunskoeke (secretaris/notulen), 

Peter Hoogduin, Vera Jongman, Ronald Nuiver (penningmeester), Leon Peters, 

Jan Allex de Roos, Gielje Timmer, Jan Dirk Timmer, Dick Veenendaal, 

Willem-Pier Vellinga Totaal 12 personen volgens presentielijst. 

Afwezig m.k.: , Johan Bolt, Maricée ten Bosch, Marinus Brijker, Ana Buren, Alco van 

Klinken, Onno Kneepkens, Harm de Mooij, Margreet Schaaf, Virry 

Schaafsma, Albert Jan Scheffer, Jaap Schrevel, Aart van der Spoel, Berend 

Veenstra, Lieuwe van Welie, Michel Wijnhold, Piet Zuidhof 

 Totaal 16 personen.  

Plaats:   ‘t Vinkhuys te Groningen 

Datum: 23 april 2014 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering officieel om 20.12 uur en heet de aanwezigen van 

harte welkom. 

 

2. Inventarisatie rondvraag 
1 persoon (Gielje Timmer) geeft zich op voor de rondvraag. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 27 november 2013 

De secretaris merkt op dat door waarschijnlijk een copy/paste fout onderaan punt 9 van de 

notulen op een of andere manier een heel stuk tekst is terechtgekomen uit de notulen van 

de NLV in 2012. Het gehele tekstgedeelte "Bestuurslid Berend Veenstra .....inzet voor de 

vereniging." moet worden geschrapt. 

 

Overigens geen opmerkingen, waarmee de notulen met deze wijziging worden 

vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 

Er hebben zich 16 personen afgemeld. De aanwezigen worden gevraagd de presentielijst 

te tekenen. 

 

5. Jaarrekening 

De jaarrekening 2013 was te vinden op de downloadpagina op de website. 

De penningmeester geeft een korte toelichting. Het drukwerk (ong.2400 euro) & porto 

(ong.300 euro) voor de Grauwe Gors zijn in januari 2014 betaald en staan daarom niet in 

deze jaarrekening. Wat betreft de subsidies e.d. is het zo dat de Steenuilenwerkgroep niet 

meer bestaat. De financiën van de excursie/reis naar Helgoland zijn apart vermeld. 

Leon Peters vraagt waarom er geen rente staat vermeld in de jaarrekening. De 

penningmeester geeft aan dat die pas in januari is bijgeschreven, dus in de volgende 

jaarrekening komt. 

Vanuit de vergadering zijn er verder geen vragen. 
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Verslag Kascommissie: Namens de kascommissie doet Hans Beek mondelingverslag. De 

ledenadministratie wordt prima bijgehouden door de penningmeester en er is een goed 

streng beleid ten aanzien van wanbetalers**. De verantwoording van de geldstromen is 

ook goed en via steekproeven zijn er geen onvolkomenheden aangetroffen. De wijze van 

administreren (op de computer) is helder en inzichtelijk. Een punt van verbetering is dat 

op dit moment in de balans/jaarrekening de geldstromen van de werkgroepen niet goed 

zijn te onderscheiden. Dit is vorig jaar ook al aangegeven, maar dit punt is nog niet door 

de penningmeester opgepakt.  

(**Aanvullende opmerking secretaris: zoals vorig jaar ook al aangegeven wordt de ledenadministratie al 

sinds 2008 niet meer door de penningmeester gedaan). 

 

De penningmeester geeft aan dat het geld van de werkgroepen (met name de Wadvogel-

werkgroep) vooral op de ASN-rekening staat. Een onderscheid komt de helderheid wel 

ten goede. De geldstromen van de werkgroepen worden al wel min of meer apart 

geadministreerd, maar dit is inderdaad niet terug te vinden in de jaarrekening. Hij 

suggereert dat er wellicht een aparte bankrekening moet komen voor de werkgroepen met 

name de Wadvogelwerkgroep.  

Daar is de vergadering niet van overtuigd. Meer bankrekeningen maakt een en ander niet 

overzichtelijker. Bovendien is dat goed op te lossen met een heldere administratie. Peter 

Hoogduin en Jan Dirk Timmer bieden (advies)hulp aan om het overzicht van de 

geldstromen van de werkgroepen te verbeteren. 

Er wordt geopperd vanuit de vergadering om ingeval er een hoog bedrag staat op de giro, 

zoals eind 2013, een deel tijdelijk op een aparte spaarrekening te zetten. Dit is geen goed 

idee: de spaarrekening bij ING is juist vanwege de overzichtelijkheid een paar jaar 

geleden op verzoek van de ledenvergadering opgeheven. 

 

De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen. De vergadering stemt hier 

unaniem mee in. 

 

6. Benoeming kascommissie 
Hans Beek heeft het door omstandigheden een extra jaar gedaan en is nu na drie jaar 

aftredend lid van de kascommissie. Hij wordt bedankt met een bos bloemen.  Jan Dirk 

Timmer blijft nog een jaar kascommisielid. Peter Hoogduin stelt zich beschikbaar om als 

tweede lid zitting te nemen in de kascommissie. Hij wordt onder applaus unaniem 

verkozen. 

 

7. Aftreden & Verkiezing 

Berend Veenstra heeft aangegeven af te treden. Hij was sinds 2011 bestuurslid. Helaas 

kan hij vanavond niet aanwezig zijn. Hij zal dus op een volgende ledenvergadering 

worden bedankt. 

Dick Veenendaal heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurskandidaat. Er zijn bij het 

bestuur geen bezwaren ingebracht tegen zijn kandidatuur. Dick zal op termijn 

waarschijnlijk binnen het bestuur de functie van penningmeester overnemen van Ronald 

Nuiver, die deze functie al zo’n tien jaar vervuld. Hij wordt onder applaus bij acclamatie 

verkozen. 

De secretaris Arjo Bunskoek is volgens het rooster aftredend, maar stelt zich herkiesbaar. 

Er zijn geen bezwaren tegen zijn herverkiezing; alle aanwezigen stemmen er derhalve mee 

in. 
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8.  Jaarverslag 2013 

De voorzitter merkt op dat 2013 een positief jaar is geweest voor de vereniging. Er zijn 

uiteraard nog wel mensen nodig voor o.a. de lezingencommissie. De huidige twee leden 

komen door drukke andere werkzaamheden voor o.a. Avifauna (Grauwe Gors/Atlas-

project) er niet aan toe om nieuwe lezingen te organiseren. Ook de excursiecommissie 

heeft binnenkort dringend versterking nodig, omdat twee van de drie leden er 

waarschijnlijk mee gaan stoppen. 

Verder wordt er op het gebied van vogelbescherming, toch een van de doelstellingen van 

de vereniging, op dit moment niets gedaan behoudens datgene wat de werkgroepen, met 

name de Wadvogelwerkgroep en de Stadsvogelwerkgroep, oppakken. Hiervoor wordt 

iemand gezocht met enigszins verstand van zaken en wat tijd.  

Peter Hoogduin geeft aan dat op dit moment er geen tijd voor heeft, maar wellicht in de 

toekomst wel.  

Er zijn vanuit de vergadering geen opmerkingen over het jaarverslag.  

 

9. Toekomst Avifauna Groningen(?) 

Naast wat de voorzitter bij het vorige punt al heeft genoemd, is het langzamerhand ook 

interessant om vooruit te kijken naar 2018 wanneer Avifauna 50 jaar bestaat. Ideeën over 

hoe vorm te geven aan dit jubileum zijn welkom. 

Ronald geeft aan dat hij wel mee wil helpen met het organiseren van de lezingen nadat hij 

het penningmeesterschap heeft overgedragen. 

 

10. Stand van zaken Atlas-project 

Na een pauze van 20 minuten wordt het woord gegeven aan de beide ADC’s 

(coördinatoren SOVON Atlasproject) voor het district Groningen Leon Peters en Willem-

Pier Vellinga. Dit atlasproject dat loopt van winter 2012-zomer 2015 en is het vierde 

landelijke atlasproject van SOVON. Het project is gericht op winter- en broedvogels, niet 

op trekvogels. SOVON heeft nu veel verschillende telprojecten en gegevens uit die 

projecten zullen uiteraard worden meegenomen in dit Atlasproject. Bepaalde jaargetijden 

en vogels worden hiermee echter niet goed meegenomen, zoals winterverspreiding en 

dichtheid. Dit gebeurt wel bel dit Atlasproject. 

De telsystematiek gericht op vier telperioden in een jaar wordt nog eens uitgelegd. 

Groningen scoort momenteel slecht met de deelname aan dit project. Later in dit jaar zal 

daarom de actie worden gestart “Zet Groningen op de kaart in de nieuwe vogelatlas”. 

Daarover komt t.z.t. via de website meer informatie. Er zijn in Groningen nog 40 

atlasblokken niet geclaimd en het is nog afwachten hoe goed de niet geclaimde blokken 

daadwerkelijk zullen worden geteld. 

Wordt vervolgd! 

 

11. Rondvraag/w.v.t.t.k. 

Gielje Timmer van de werkgroep Ransuilen in Groningen vertelt dat er nu vijf jaar 

winterroesten zijn geteld (zie ook Jaarverslag Avifauna Groningen 2013). Deze zomer 

wordt de aandacht gericht op een inventarisatie waar jongen en nesten zitten. Als iemand 

daar informatie over heeft, dan dit graag doorgeven aan de werkgroep. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.  

 


