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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAG 2013 

 

Aanwezig: Hans Beek, Egbert Boekema (voorzitter), Maricée ten Bosch, Marinus Brijker,  

Arjo Bunskoeke (secretaris), Ana Buren, Klaas van Dijk, Willem-Jan Fontijn, 

Vera Jongman, Alco van Klinken, Henk de Lange, Ronald Nuiver (penning-

meester), Leon Peters, Jan Allex de Roos, Aart van der Spoel, Pieter Tepper, 

Jan Dirk Timmer, Berend Veenstra, Dick Veenendaal, Therese van der Water 

en Anne Zwart. Totaal 21 personen volgens presentielijst. 

Afwezig m.k.:, Harm Jan Kiewiet, Onno Kneepkens, Paulien Kruger, Harm de Mooij, Albert-

Jan Scheffer en Carrie Wesselius Totaal 6 personen. 

Plaats:   ‘t Vinkhuys te Groningen 

Datum: 25 april 2013 

 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering officieel om 20.09 uur en heet de aanwezigen van 

harte welkom. 

 

 

2. Inventarisatie rondvraag 
Leon geeft zich op voor de rondvraag. 

 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 22 november 2012 

Nog tekstueel noch naar aanleiding van zijn er opmerkingen. De notulen worden dus 

ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

4. Mededelingen 

Er hebben zich 6 personen afgemeld. De voorzitter vraagt een kort moment van stilte om 

het overleden lid Herman Bekenkamp uit Appingedam te gedenken. 

De aanwezigen worden gevraagd de presentielijst te tekenen. 

 

 

5. Jaarrekening 

De jaarrekening wordt ter vergadering uitgedeeld door de penningmeester. De vergadering 

vraagt of de financiële stukken in het gevolg minstens enige dagen voorafgaand aan de 

vergadering beschikbaar kunnen zijn. De voorzitter zegt dit toe. 

De penningmeester geeft een korte toelichting. Niet alle contributie is in 2012 

binnengekomen. De laatste aanmaningen zijn in december verstuurd en de meesten 

daarvan zijn afgelopen januari betaald. Uiteindelijk zijn op twee na alle contributies 

betaald. De uitgaven waren in 2012 relatief laag: twee Grauwe Gorzen (waaronder derde 

nummer jaargang 2011), twee vergaderingen, wat lezingen en wat bankkosten. Wat betreft 

inkomsten is er, naast contributiegeld, geld binnen gekomen van subsidies voor eerdere 

jaren en geld uit de verkoop van telgegevens. Dit laatste is geoormerkt geld voor de 
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Wadvogelwerkgroep. Onderaan is aangegeven hoeveel van het geld op de bank 

geoormerkt is voor de Wadvogelwerkgroep (ruim 75% van de ±25622 euro). 

 

Dick Veenendaal (penningmeester van de Wadvogelwerkgroep) geeft aan diverse keren 

om een overzicht van het geld van de Wadvogelwerkgroep te hebben gevraagd, maar hij 

heeft deze ondanks zeker vier toezeggingen nog steeds niet gekregen. Hij krijgt ter 

vergadering een lijst van de penningmeester, die toezegt het overzicht in het gevolg wel 

toe te sturen. Marinus Brijker (voorzitter Wadvogelwerkgroep) vraagt om een betere 

communicatie en dat er in ieder geval gereageerd wordt door de penningmeester. Te vaak 

moest er in het verleden herhaaldelijk worden aangedrongen op betaling van declaraties. 

Hij wil graag op korte termijn overleg hierover met het bestuur. 

De penningmeester geeft aan dat hij dit onderdeel liever ook niet doet en dat een aparte 

bankrekening voor de Wadvogelwerkgroep goed zou zijn. 

(Aanvullende opmerking: dit is een persoonlijke mening van de penningmeester, geen mening van het 

bestuur). 

 

Klaas van Dijk vraagt wat KP is. Antwoord: Dat betekent Kruispost. Dat is geld wat pas 

begin januari jl. op de rekening is binnengekomen. 

Alco van Klinken vraagt of de binnengekomen subsidie in 2012 alleen voor de 

Wadvogelwerkgroep was. Antwoord: Nee, dat was ook voor de Zwanenwerkgroep. 

 

Verslag Kascommissie: Aangezien er geen contact kon worden gemaakt met het tweede 

lid van de kascommissie Ed Lankhorst heeft Hans Beek de controle alleen gedaan. 

Hij complimenteert de penningmeester met het goed bijhouden van de ledenadministratie, 

waarbij wanbetalers worden geschrapt. 

(Aanvullende opmerking: de ledenadministratie wordt al sinds 2008 niet meer door de penningmeester 

gedaan). 

De dubbele bankrekening is na eerder aanbeveling van de kascommissie nu opgeheven, 

waardoor het zicht op de financiën is verbeterd. De aanbeveling is wel om het 

geoormerkte geld (voor o.a. wadvogelwerkgroep) beter te scheiden. Er zijn geen 

onrechtmatigheden aangetroffen. Op voorstel van de kascommissie wordt de 

penningmeester decharge verleend. 

 

 

6. Benoeming kascommissie 
Officieel is Hans Beek na twee jaar nu aftredend lid van de kascommissie en zou Ed 

Lankhorst lid blijven. Probleem is echter dat er contact met hem is te krijgen. Het is van 

belang dat een ervaren lid in de kascommissie blijft. Op verzoek van de vergadering is 

Hans Beek bereid nog 1 jaar lid te blijven. Jan Dirk Timmer stelt zich beschikbaar als 

nieuw lid en wordt unaniem door de vergadering verkozen. Zij beiden vormen nu de 

kascommissie. 

 

 

7. Aftreden & Verkiezing 

De secretaris geeft aan dat zich geen nieuwe kandidaten hebben gemeld voor het bestuur. 

Dit agendapunt kan derhalve worden overgeslagen. 

 

 

8.  Jaarverslag 2012 

De vergadering vindt het jaarverslag er goed uitzien en is met name zeer positief over het 

inhoudelijke verslag van de Zwanenwerkgroep. 
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Er zijn verder geen inhoudelijke opmerkingen vanuit de vergadering over het jaarverslag.  

 

9. Toekomst Avifauna Groningen(?) 

Er hebben zich geen nieuwe mensen gemeld voor het bestuur. Momenteel is het minimaal 

benodigde aantal bestuursleden net aanwezig, maar er zijn dringend nieuwe bestuursleden 

nodig. 

Bauke Koole gaat het team van de Grauwe Gors versterken. Met (tijdelijke) ondersteuning 

vanuit het bestuur (voornamelijk door Aart van der Spoel) wordt er geprobeerd dit jaar 

toch een “jaargors” uit te brengen. Echter als er geen verdere versterking komt voor de 

redactie ziet het er voor volgend jaar somber uit. 

En hetzelfde kan worden gezegd van de website. Er heeft zich 1 persoon aangemeld voor 

het beheer van de website, maar dat zal niet genoeg zijn als Henk de Lange en Ana Buren 

eind van het jaar gaan stoppen, zoals hun voornemen is. Dat zou het einde kunnen 

betekenen van de Avifauna-website. 

Berend Veenstra (bestuurslid/coördinator wg.Vogelbescherming) geeft aan dat deze 

nieuwe werkgroep nog in een beginnende fase is. Nieuwe mensen zijn bij deze werkgroep 

ook meer dan welkom. De werkgroep zal niet zozeer fungeren als een “fysieke” 

werkgroep met bijeenkomsten, maar als netwerk. 

 

Kortom: ondanks het feit dat op de vorige vergadering door de aanwezigen werd 

aangegeven dat o.a. website en Grauwe Gors erg belangrijk zijn, heeft dat nog niet geleid 

tot voldoende aanwas van actieve vrijwilligers. De toestand van de vereniging is licht 

verbeterd, maar blijft zorgelijk. 

 

De meeste vragen uit de zaal hebben betrekking op de Grauwe Gors (inhoud, 

verschijning). Het streven is dat de Grauwe Gors ergens in oktober uitkomt. Zoals al 

eerder afgesproken zal de inhoud bestaan uit artikelen met een goede 

“houdbaarheidsdatum”, dus geen excursieverslagen. 

Leon Peters vraagt naar de toekomstvisie van het bestuur. De voorzitter antwoordt dat er 

niet te veel zal worden opgestart, maar dat het streven is de basis te handhaven: Grauwe 

Gors, website, excursie & lezingen. Veel daarvan heeft dus te maken met het 

“gezelligheidsaspect” (‘communitiegevoel’), dat de meerwaarde geeft als vereniging. Dus 

geen hoogdravende doelen. Echter als er geen actieve leden zijn om dit te bewerkstelligen, 

dan zullen ook deze basisactiviteiten, al of niet tijdelijk, worden beëindigd. 

Hans Beek merkt op (met verwijzing naar het jaarverslag) dat het aantal leden nog steeds 

hoog is en er dus nog voldoende draagvlak is voor de vereniging. 

 

Wordt uiteraard vervolgd op een komende ledenvergadering. 

 

 

10. Rondvraag/w.v.t.t.k. 

Leon Peters (een van de coördinatoren van het SOVON Atlasproject in Groningen): Er 

zijn van de 114 atlasblokken in Groningen 69 geclaimd. Hopelijk worden die ook 

daadwerkelijk geteld en wordt een groot deel van de “vrije” atlasblokken de komende 

twee jaar nog geteld. Er wordt bekeken of de tel-last voor een atlasblok kan worden 

verminderd. Er wordt ook naast de atlasbloktellingen veel geteld en die gegevens zullen 

uiteraard worden meegenomen in het project. Dat geldt ook voor losse waarnemingen. 

Hij roept op om zoveel mogelijk waarnemingen in te voeren via waarneming.nl. Kortom 

men kan op verschillende manieren bijdragen aan het project. Voor meer info zie de 

website van SOVON  
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Maricée ten Bosch heeft leistenen met vogelkunst meegebracht. De leisteenkunst is te 

koop. 

 

Marinus Brijker geeft een korte update van de vogelbeschermingsprojecten, waarbij de 

Wadvogelwerkgroep betrokken is. Bij Oterdum wordt toch weer een ponton ingericht 

voor de sterns (compensatie voor plaatsing windmolens bij Delfzijl en verdwijning 

broedgelegenheid aldaar voor de sterns). Tegelijkertijd is Groningen Seaport bezig te 

kijken naar de inrichten van twee broedeilandjes. Dat moet dan de definitieve ‘oplossing’ 

worden. Vooral KDE/ENECO is gebaat bij een spoedige oplossing van het probleem. Er 

wordt ook gekeken naar de  Eemshaven in relatie met de problematiek in Delfzijl, maar 

dat is iets voor de langere termijn. 

 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.  

 

 

 


