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NOTULEN NAJAARSLEDENVERGADERING VAG 2014 

 

Aanwezig volgens presentielijst: Egbert Boekema (voorzitter), Maricée Ten Bosch, Arjo 

Bunskoeke (secretaris/notulen), Theo Jager, Onno Kneepkens, Alwin van 

Lubeck, Leon Peters, Jan Allex de Roos, Virry Schaafsma, Andre Sikkema, 

Aart van der Spoel (bestuurslid), Dick Veenendaal (penningmeester), Jan Henk 

Venema (bestuurslid), Marcel Wolfs, Wim Woudman, Piet Zuidhof. 

Totaal 16 personen. 

Afwezig (m.k.): Karen Blaakmeer, Han Bouman, Catherine Brandsma, Marinus Brijker, 

Klaas van Dijk, Peter Hoogduin, Igor Hoveijn, Vera Jongman, Harm Jan 

Kiewiet, Alco van Klinken, Johan van Klinken, Jan Polkerman, Roel 

Rijskamp, Albert Jan Scheffer, Willy Sjaarda, Leo Stockman, Pieter Tepper, 

Gielje Timmer, Jan Dirk Timmer, Berend Veenstra, Willem-Pier Vellinga, 

Peter Venema. Totaal 22 afmeldingen. 

Plaats:   ‘t Vinkhuys te Groningen 

Datum: 10 december 2014 

 

1. Opening 

De voorzitter Egbert Boekema opent de vergadering om 20.07 uur. 

 

2. Vaststelling agenda 
Geen wijzigingen/aanvullingen. 

 

3. Inventarisatie rondvraag 
Er is 1 persoon (Jan Allex de Roos) die zich opgeeft voor de rondvraag. 

 

4. Mededelingen 

De voorzitter noemt de namen op van de personen die zich voor vanavond hebben 

afgemeld. 

Daarna is er een kort moment stilte voor Klaas-Jan Hilgenga uit Overschild (Gezinslid,  

†6 november 2014). Hij was de partner van Gielje Timmer, die actief is in de 

Ransuilenwerkgroep. 

 

De secretaris vraagt de aanwezigen de presentielijst te tekenen. 

De voorzitter wijst er op dat, zoals vermeld op de uitnodiging, alle consumpties voor 

eigen rekening zijn. 

 

5. Notulen Extra Ledenvergadering 30 oktober 2014 

Er zijn geen opmerkingen; de notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

Aangezien Ronald N. geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijk om bezwaar aan te 

tekenen binnen de gestelde termijn, zijn de besluiten van 30 oktober jl. nu definitief. 

 

6. Begroting 2014 

Mede door het feit dat de huidige penningmeester de afgelopen weken in het buitenland 

zat, was het niet mogelijk de begroting al voor de vergadering beschikbaar te hebben. Ter 

vergadering wordt daarom het begrotingsvoorstel voor 2015 uitgedeeld. 
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De penningmeester geeft een toelichting: het aangegeven saldo is mede namens een heel 

forse donatie van een lid toch nog wat beter uitgevallen. Het bleek dat Ronald N. ook van 

de contributie inning een rommel heeft gemaakt en daarover onjuiste informatie heeft 

verstrekt. Er zijn nog zeker 80 ‘leden’ die de contributie 2013 niet hebben betaald en 146 

‘leden’ hebben de contributie 2014 niet betaald. De situatie voor 2013 is maar buiten 

beschouwing gelaten. Er is dus nog veel achterstallige contributie te innen en dit is 

meegenomen in de begroting. Er zal de komende weken getracht worden zoveel mogelijk 

hiervan daadwerkelijk te innen. Ook zal de contributie voor 2015 vroeg in het jaar worden 

geïnd, zodat er genoeg saldo aanwezig is voor het uitbrengen van de Grauwe Gors. 

Verder zijn met ingang van 2015 de provinciale subsidies gestopt. 

 

Theo Jager merkt op dat hij contact heeft gehad met de provincie en er zijn wellicht toch 

nog subsidie mogelijkheden, hoewel niet meer op structurele basis. Hij zal samen met de 

penningmeester deze mogelijkheden bespreken. 

Er wordt gevraagd of er nog geld terugkomt van Ronald N. Het is momenteel wachten wat 

de politie en het OM gaan doen met de aangifte. Als dat uitmondt in een strafzaak, dan 

kan onze claim worden meegenomen. Er zijn echter meer schuldeisers. Vooralsnog moet 

er daarom rekening mee worden gehouden dat niets terugkomt en zeker niet op korte 

termijn. 

Er volgt een discussie over de begroting. Veel zaken zijn nog niet duidelijk en wellicht te 

optimistisch. Moet de contributie toch niet worden verhoogd? Het bestuur is van mening 

dat dit wellicht de komende jaren wel zal moeten, maar dat er –los van de affaire Ronald 

N.- geen reden is om dit nu te doen. Er wordt opgemerkt dat de kosten toch structureel 

lijken te stijgen en dat in de nabije toekomst een verhoging onvermijdelijk lijkt. De laatste 

verhoging van de contributie is ook al weer enige jaren geleden. Mede vanwege het 

signaal wellicht nog maar geen verhoging in 2015. 

Het is op dit moment ook niet te voorzien dat het in 2015 weer lukt om telgegevens te 

verkopen. Indien dit gebeurt zal dit echter in eerste instantie zeker worden geoormerkt 

voor de Wadvogelwerkgroep, die door de affaire Ronald N. relatief zwaar is getroffen. 

De vergadering erkent dat het op dit moment erg lastig is een begroting te maken. Op 

voorstel van de secretaris wordt unaniem besloten de voorliggende begroting voorlopig 

goed te keuren in afwachting van een definitief begrotingsvoorstel op de volgende 

ledenvergadering komend voorjaar. Deze staat gepland op woensdag 22 april 2015. 

 

Er wordt gevraagd waarom Avifauna geen ANBI-status heeft. Dat maakt het namelijk 

veel aantrekkelijker om giften/donaties te doen. De secretaris geeft aan dat dit in het 

verleden al eens onderzocht is door de toenmalige penningmeester Ronald N. en zijn 

conclusies was dat het veel te ingewikkeld was. Volgens enkele aanwezigen is dat niet zo. 

De penningmeester zegt toe dit uit te zoeken en eventueel de ANBI-status aan te vragen. 

 

7. Vaststellen contributie voor het jaar 2015 

De discussie hierover heeft al bij het vorige agendapunt plaatsgevonden (zie boven). De 

vergadering besluit, met enige aarzeling, uiteindelijk unaniem het voorstel over te nemen 

om de contributie in 2015 niet te verhogen. 

 

8. Stand van zaken Vereniging Avifauna Groningen 

Berend Veenstra (bestuur), Wim Woudman & Virry Schaafsma (excursiecommissie) en 

Leon Peters & Aart van der Spoel (lezingencommissie) worden onder applaus bedankt 

voor hun inzet voor de vereniging. Helaas is het vanwege de financiële situatie niet 

mogelijk hen op de gebruikelijke wijze te bedanken. 

Bauke Koole is momenteel het enige lid in de excursiecommissie, maar er is hoop dat hij 
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binnenkort wat versterking gaat krijgen. 

Ons nieuwe bestuurslid Jan Henk Venema heeft de taak van de lezingencommissie 

opgepakt. Hij kan zeker nog wel wat versterking gebruiken: belangstellenden kunnen zich 

bij hem aanmelden. De eerstvolgende lezing is een nieuwjaarsbijeenkomst op 15 januari 

a.s. Men kan dan kort vertellen over een vogelvakantie/vogeltrip. Mensen die een bijdrage 

willen geven op deze avond kunnen zich bij Jan Henk opgeven. 

Jan Allex de Roos heeft gezien dat de excursieleiders van Birding Breaks ook lezingen 

geven. Is dit wellicht ook iets voor Avifauna? Jan Henk zal dit bekijken, maar het is de 

vraag of dit soort commerciële partijen niet te duur zijn. 

Bij de redactie van de Grauwe Gors is Klaas van Dijk opgestapt vanwege verschil van 

inzicht met de andere redactieleden. Versterking van de redactie is zeer gewenst. Er wordt 

vooral iemand gezocht voor de fotoredactie. De samenstelling van de komende GG is al 

een eind op weg. De verwachting is dat deze in het eerste kwartaal van 2015 kan 

uitkomen. 

In 2018 zal de vereniging Avifauna Groningen 50 jaar bestaan. Er zijn nog geen concrete 

plannen, maar wellicht toch iets om naar uit te kijken na de perikelen van de afgelopen 

tijd. 

Egbert Boekema meldt dat zijn boek over de vogels in Groningen nu nagenoeg klaar is. 

Alle 380 figuren (grafieken) zijn af. Het aantal pagina’s (nu: 534) wil hij nog wel 

terugbrengen naar ongeveer 400. Hij is bezig met het zoeken naar geschikte foto’s. 

Het is wel de bedoeling dat het een Avifauna-uitgave wordt, maar zonder kosten voor de 

vereniging. De uiteindelijke prijs zal afhankelijk zijn van de subsidies/sponsering. Het 

streven is dat het boek in de tweede helft van 2015 uitkomt. 

 

Jan Allex de Roos vraagt of het bestuur aanblijft. Op dit moment zijn er geen 

bestuursleden die onmiddellijk willen stoppen, mede ook om de situatie voor de 

vereniging niet problematischer te maken. Dat betekent niet dat er geen behoefte is aan 

nieuwe bestuursleden, integendeel! Geschikte nieuwe bestuursleden zijn van harte 

welkom. 

 

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

Jan Allex de Roos vraagt of het verstandig is gezien de financiële situatie van de 

vereniging entree te vragen bij de lezingen. Dit is elders ook niet ongebruikelijk. Er wordt 

opgemerkt dat dit veel werk is en gezien de opkomst nauwelijks wat oplevert. In het 

verleden is dit ook al eens besproken. Bij de laatste lezing stond wel een collectebus voor 

een vrijwillige bijdrage. 

Na enige discussie besluit de voorzitter het voorstel van Jan Allex in stemming te 

brengen. Met vier stemmen voor en 12 tegen wordt het voorstel om entree te heffen 

verworpen. 

 

Leon Peeters vraagt aandacht voor het Atlasproject dat zijn laatste jaar in is gegaan. Hij 

verwijst ook naar de oproep op het forum om groepsgewijs de gaten in Groningen op te 

vullen. De volgende gezamenlijke telling staat gepland op 27 februari a.s. Het 

Atlasproject kan zeker in Groningen nog wel een boost gebruiken. Hij roept ook op om de 

schaarse soorten zoveel mogelijk in te vullen in Waarneming.nl (gebruik indien mogelijk 

de broedcodes). 

 

10.  Sluiting 

De vergadering wordt om 21:31 uur gesloten door de voorzitter. 

 

 


