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NOTULEN NAJAARSLEDENVERGADERING VAG 2015 

 

Aanwezig volgens presentielijst: Gerrit Andringa, Maricée Ten Bosch, Arjo Bunskoeke 

(secretaris), Ana Buren, Klaas van Dijk, Klaas Heeres, Theo Jager, Onno 

Kneepkens, Alwin van Lubeck, Gerard Naber, Fred van der Noord, Virry 

Schaafsma, Andre Sikkema, Willy Sjaarda, Aart van der Spoel (bestuurslid), 

Leo Stockman, Dick Veenendaal (penningmeester), Jan Henk Venema 

(bestuurslid), Anne van der Zijpp, Piet Zuidhof. 

Totaal 20 personen. 

Afwezig (m.k.): Dieko Alting, Egbert Boekema, Els van den Boomgaard, Marinus Brijker, 

Catherine Brandsma, Vera Jongman, Harm Jan Kiewiet, Jeroen Niezen, Gielje 

Timmer 

Totaal 9 afmeldingen. 

Plaats:   ‘t Vinkhuys te Groningen 

Datum: 9 december 2015 

 

Voorafgaand aan de NLV is er voor de pauze een boeiende lezing van Derick Hiemstra over 

het onderzoek aan de Groningse Noordse Sterns. Van een deel van de vogels kon met behulp 

van geolocatoren hun zwerftocht over de wereld worden vastgelegd. Met name Noordse Stern 

Y9.0 (naar de kleurring) bleek een na het broedseizoen in Groningen een enorme trektocht te 

hebben gemaakt over het zuidelijk halfrond langs de zuidpool tot oostelijk bij Australië. 

 

1. Opening 

Vanwege de afwezigheid van de voorzitter opent de secretaris als tijdelijk voorzitter de 

vergadering om 21:20 uur. 

 

2. Vaststelling agenda 
Geen wijzigingen/aanvullingen. 

 

3. Inventarisatie rondvraag 
Er zijn geen opgaven voor de rondvraag. 

 

4. Mededelingen 

De secretaris vraagt de aanwezigen de presentielijst te tekenen. Er hebben zich 9 personen 

voor vanavond afgemeld. 

 

Erelid Jan Glas uit Hellum heeft 9 oktober jl.de Gouden Lepelaar van de landelijke 

Vogelbescherming ontvangen. De onderscheiding is voor zijn jarenlange inzet voor 

vogels. Glas (73) is actief bij de weidevogel- en roofvogelbescherming en gaf ook veel 

voorlichting op scholen. 

De aanwezigen wordt gevraagd de kaart te tekenen die namens de vergadering aan hem 

zal worden gestuurd om hem te feliciteren met deze onderscheiding. 

 

Voor de lezingenavond/nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari a.s. worden bijdragen 

gevraagd van mensen die kort iets willen vertellen over een leuke (vogel)reis, een 

bijzondere vogelontmoeting of iets dergelijks. Aanmelden kan bij de lezingencommissie. 
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De secretaris roept de werkgroepen en commissies op om de bijdragen voor het 

jaarverslag voor 1 maart aan hem op te sturen. 

 

Voor verdere mededelingen wordt verwezen naar de digitale nieuwsbrief die met de 

uitnodiging is meegestuurd. 

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de digitale nieuwsbrief een goed idee is en dat 

er wel vaker een dergelijke nieuwsbrief mag worden rondgestuurd. De secretaris geeft aan 

dat hij zal proberen dit wat vaker te doen. Een goed moment voor een volgende nieuws 

brief is wellicht begin 2016. 

 

Over de affaire Ronald N. kan worden gemeld dat volgens opgave van de politie hij in 

november voor verhoor is aangehouden. Het ging daarbij met name om de door hem 

gepleegde fraude bij zijn voormalige werkgever. Over de uitkomsten daarvan is verder 

geen nieuws. Met dank aan het uitpluiswerk van onze huidige penningmeester Dick 

Veenendaal is inmiddels wel duidelijk geworden dat ook de door Ronald N. aangeleverde 

gegevens over bv. contributiebetalingen niet betrouwbaar zijn. Dick heeft de gegevens 

over 2013-2014 nauwkeurig bekeken en actie ondernomen om te proberen achterstallige 

contributie alsnog te innen. 

 

5. Notulen Algemene LedenVergadering 15 april 2015 

Tekstueel: pg. 3 net boven het midden: “regelement” moet zijn “reglement”  

pg.4 punt 9: “De penningmeester” moet “De plaatsvervangend voorzitter” zijn. 

Met deze correctie worden de notulen vastgesteld met dank aan de notulist Jan Henk 

Venema. 

Naar aanleiding van punt 10: Anne van der Zijpp vraagt waarom dat agendapunt is 

vervallen. De secretaris geeft aan dat de voorgenomen wijziging van het huishoudelijk 

reglement nog niet was gedaan. Dit is overigens nog steeds niet gebeurd. De secretaris wil 

ook geen toezegging doen dat dit wel zal gebeuren voor de ALV komend voorjaar. Op 

zichzelf is de financiële controle binnen het bestuur nu goed gewaarborgd doordat niet 

alleen de penningmeester toegang heeft tot de bankgegevens. Vastleggen daarvan in het 

huishoudelijk reglement heeft derhalve geen hoge prioriteit. 

 

6. Vaststelling contributie voor het jaar 2016 

Na een heel korte discussie gaat de vergadering akkoord met het voorstel om de 

contributie in 2016 te verhogen (Gewone Leden 20 euro, Gezinsleden 25 euro). 

 

7. Begroting 2016 

De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting. Vanwege voortschrijdend 

inzicht stelt hij voor om het begrote bedrag voor lezingen te verhogen naar 800 euro 

(zijnde vier lezingavonden in 2016) en het bedrag voor de werkgroepen te verlagen naar 

250 euro en de post Bestuurskosten naar 320 euro om de begroting weer kloppend te 

krijgen. Bij de begrote inkomsten is de contributieverhoging al meegenomen. 

Hoewel de spaartegoeden weer wat zijn gegroeid door verkoop van telgegevens is dit in 

principe geoormerkt geld voor de Wadvogelwerkgroep. Dit geeft weliswaar een kleine 

financiële buffer, maar al met al blijft de financiële situatie erg krap. Naast de Grauwe 

Gors (goed voor bijna 80% van de begrote uitgaven) is er weinig financiële ruimte. 

 

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat een iets gedetailleerdere begroting wat meer 

inzicht geeft dan deze vrij algemene begroting. De penningmeester geeft aan dat hij dat 

een volgende keer zal bekijken, maar dat de uiteindelijke financiële verantwoording toch 

via de jaarrekening gebeurt, die in de ALV wordt besproken in het voorjaar. 



Pg. 3 van 3 notulen NLV VAG 9 december 2015 

 

De vergadering gaat akkoord met de begroting inclusief de voorgestelde wijzigen bij de 

uitgaven. De penningmeester zal zorgen dat de goedgekeurde begroting op de website 

komt te staan. 

 

8. Stand van zaken Vereniging Avifauna Groningen 

Hierover is verder weinig te zeggen naast wat al bij de vorige agendapunten is opgemerkt. 

De secretaris geeft wel aan dat het gebrek aan actieve vrijwilligers voor bv. bestuurs-

functies, werkgroepen en commissies zoals de redactie en de lezingencommissie een 

blijvend punt van grote zorg is. Helaas is een simpele oplossing hiervoor niet beschikbaar. 

Het is positief dat de vereniging nog redelijk goed functioneert ondanks grote problemen 

de afgelopen jaren. Wordt vervolgd dus! 

 

9. Rondvraag/w.v.t.t.k. 

Niemand heeft iets voor de rondvraag.  

 

10.  Sluiting 

De vergadering wordt om 22:05 uur gesloten door de tijdelijk voorzitter. 

 

 


