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NOTULEN NAJAARSLEDENVERGADERING VAG 2018 

 

Aanwezig volgens presentielijst: Dieko Alting, Egbert Boekema (vz), Arjo Bunskoeke 

(secretaris), Ana Buren, Klaas van Dijk, Maarten Jansen, Alco van Klinken, 

Bauke Koole, Harm Jan Kiewiet, Jeroen Niezen, Aart van der Spoel, Hans van 

Straaten, Pieter Tepper, Dick Veenendaal (penningmeester), Jan Henk 

Venema, R. Wortelboer, Wim Woudman en Anne Zwart. 

Totaal 18 personen. 

Afwezig (m.k.):, Johan Bos, Theo Jager, Fred van der Noord, Willy Sjaarda en Piet Zuidhof. 

 Totaal 5 afmeldingen. 

Plaats:   ‘t Vinkhuys te Groningen 

Datum: 12 december 2018 

 

Voorafgaand aan de NLV was er voor de pauze een terugblik op de jubileumdag op 15 mei en 

de jubileumexcursie naar Helgoland (12-14 oktober) gepresenteerd door Arjo Bunskoeke. 

Hierbij waren 19 personen aanwezig. 

 

1. Opening 

De vergadering wordt om 20:54 uur geopend door de voorzitter. 

 

2. Vaststelling agenda 

Toegevoegd aan de agenda worden: 

7A Excursiecommissie 

7B Redactie Grauwe Gors  

 

3. Inventarisatie/opgave voor rondvraag 

Klaas van Dijk en Maarten Jansen geven zich op voor de rondvraag. 

 

4. Mededelingen 

De secretaris vraagt de aanwezigen de presentielijst te tekenen. Er hebben zich 5 personen 

voor vanavond afgemeld. 

 

De voorzitter memoreert 2 personen die sinds de ALV dit voorjaar zijn overleden: 

- Begin september overleed tijdens een ornithologisch congres in Canada ons lid Sjoerd 

Dirksen. Hij was 59 jaar. 

-Ook is Ime de Bruin overleden. Hoewel geen lid was hij bij velen bekend. Hij is de vader 

van Bert en Sybrand. 

De vergadering houdt daarna een kort moment van stilte ter nagedachtenis. 

 

Ten aanzien van de affaire Ronald N. kwam er bericht eind oktober van het Openbaar 

Ministerie dat de rechtszaak tegen onze ex-penningmeester zou zijn op 1 november jl. in 

Leeuwarden. De rechter heeft echter kort van te voren deze zaak uitgesteld; er is nog geen 

nieuwe datum. 

Klaas van Dijk vraagt of een nieuwe zittingsdatum kenbaar kan worden gemaakt aan de 

leden, want er is volgens hem veel belangstelling om daarbij aanwezig te zijn. 

De voorzitter meldt dat het bestuur dit niet opportuun vindt. 

In november is er een door Egbert Boekema geschreven boek over het Frieseveen 

uitgekomen (met logo van Avifauna Groningen). Het ligt weliswaar (net) niet in 
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Groningen, maar is wel een voor veel Groningse vogelaars bekend natuur/recreatiegebied. 

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel. 

 

Klaas van Dijk geeft aan nog iets te willen mededelen namens Fred van der Noord: 

Fred van der Noord heeft veel lof voor Klaas van Dijk zijn inzet ten aanzien van de 

Landelijke Dag. Fred zou niet naar deze SOVON-dag zijn gegaan als er plezierjagers 

aanwezig zouden zijn. Hij vindt het dan ook geweldig en fantastisch hoe Klaas van Dijk 

zich heeft inzet onder andere op het internet en heeft veel bewondering voor Klaas van 

Dijk. Zijn inzet heeft hij als erg prettig ervaren. 

Aldus Fred van der Noord volgens Klaas van Dijk. 

 

5. Notulen Algemene LedenVergadering 18 april 2018 

Klaas vraagt waarom er niets over het Actieplan Weidevogels staat in de notulen. 

Antwoord: om de simpele reden dat dat niet besproken is (het actieplan is pas na de ALV 

uitgekomen). 

Tekstueel en inhoudelijk zijn er geen opmerkingen, waarmee de notulen ongewijzigd 

worden vastgesteld. 

 

6. Vaststelling contributie voor het jaar 2019 

Contributie en donaties zorgen voor een positief saldo. Er zijn nog maar twee wanbetalers 

over. Al met al ziet het bestuur geen reden om de contributie te verhogen. 

De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel om de contributie in 2019 niet te 

verhogen (Gewone Leden 20 euro, Gezinsleden 25 euro). 

 

7. Begroting 2019 

De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting. Er wordt een tekort 

voorzien. Er is wat betreft de Grauwe Gors een tweede offerte aangevraagd, maar die was 

vrijwel hetzelfde als van Profiel. Er was dus geen reden om de kosten voor de Grauwe 

Gors anders te begroten. 

Klaas geeft aan dat hij moeilijk kan inschatten wat er op 1 januari op de bank staat. De 

penningmeester geeft aan dat dat ook iets is voor de jaarrekening die in de ALV zal 

worden besproken. 

Klaas mist zaken als de sponsering van de Atlas op de begroting.  Ook dit komt aan de 

orde in de jaarrekening. 

Alco vraagt dat er dus geen grote uitgaves staan gepland. De penningmeester antwoordt 

daarop dat dit klopt. Als er een eventuele niet begrote grote uitgave mocht komen, dan zal 

die in principe moeten worden betaald uit niet begrote inkomsten (giften). 

Hans zou toch graag een balans zien en een overzicht van de schulden. De balans is ook 

iets voor de jaarrekening en er zijn momenteel sowieso geen schulden. De penningmeester 

geeft aan dat er conservatief is begroot. 

Daarna wordt de begroting ongewijzigd door de vergadering vastgesteld. 

 

7A Excursiecommissie 

Bauke Koole heef aangegeven na 10 jaar, in goed overleg met de resterende leden, te 

willen stoppen met de excursiecommissie. Hij wordt daarop door de secretaris namens de 

vereniging bedankt voor zijn inzet. Dit wordt gevolgd door een oproep voor nieuwe leden 

voor de excursiecommissie. 

 

7B Redactie Grauwe Gors 

Dit agendapunt is aangedragen door Bauke Koole. Hij geeft aan dat hij heel oneervol uit 

de redactie is gezet. Er is wel een telefoongesprek geweest met Egbert, maar hem is niet 

de gelegenheid geboden om het met de redactie als geheel te bespreken.  
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Er worden tussen Bauke en Egbert een aantal argumenten uitgewisseld, maar er blijft een 

verschil van mening en inzicht. Bauke wil alsnog een gesprek met Egbert. 

Jeroen Niezen wil wel als onafhankelijke persoon dat gesprek leiden.  

Egbert antwoordt dat hij wel bereid is tot zo’n gesprek. 

Jeroen zal het initiatief nemen tot het gesprek met de redactie en Bauke Koole.  

 

8. Rondvraag/w.v.t.t.k. 

Klaas van Dijk verwijst naar zijn uitgebreide bijdragen op de website over het 

weidevogelproject. Hij heeft daar vele vragen gesteld, maar er is geen enkele reactie 

gekomen van het bestuur. Het bestuur ontkent dit (zeker twee bestuursleden hebben 

geregeerd) en waarschuwt Klaas dat zijn bijdragen op het forum regelmatig onbehoorlijk 

zijn en daarom soms worden verwijderd. 

 

Maarten Jansen geeft aan dat hij het hoopt dat het forum wel blijft bestaan. Hij distantieert 

zich ook van de recente bijdragen van Klaas, maar wil het nog wel hebben over het 

Actieplan Weidevogels. 

Hij leest diverse passage voor uit het Actieplan om zijn zorgen te ondersteunen. Hij 

begrijpt niet dat Avifauna er mee instemt dat predatoren mogen worden aangepakt. Hij is 

bang dat het nu gaat om bv. de vos, maar dat men straks ook roofvogels wil aanpakken. 

De uitvoering van het Actieplan ligt immers bij de gebiedspartijen, waaronder de WBE’s 

(oftewel jagers). 

 

Alco wijst er op dat er meer “groen-partijen” naast Avifauna achter het Actieplan staan 

(zoals Vogelbescherming Nederland). Dat er momenteel sprake is van een hoge 

predatiedruk is ook wel duidelijk. Het leidt vaak tot een discussie over jacht, waarbij veel 

emoties los komen. Die discussie is echter niet alleen te simpel, maar ook weinig zinvol. 

 

Arjo geeft aan dat Avifauna zijdelings betrokken is bij het Actieplan. Dat komt omdat 

Avifauna natuurlijk geen gebiedspartij is, maar ook omdat er gewoon binnen onze 

vereniging onvoldoende menskracht te vinden is die zich actief met dit soort zaken wil 

bezighouden. Het gevolg is dat wij wat passief meeliften op initiatieven. 

Maar met het Actieplan ging de focus vrijwel meteen over predatiebeheer. Daarbij had 

niet alleen LTO-woordvoerders het meteen over afschot, maar ook de verantwoordelijke 

gedeputeerde van de provincie. Daarmee wordt de focus verschoven van het eigenlijke 

probleem: het ontspoorde beheer van het agrarisch gebied. Dit past natuurlijk ook in het 

straatje van een organisatie als LTO. Alleen predatiebeheer is sowieso zinloos. Bovendien 

predatiebeheer alleen als jacht interpreteren getuigt niet van veel kennis. Daarom ontstond 

het idee dat Avifauna toch een wat actievere bijdrage moest gaan leveren. Het idee was 

om dat via een discussieavond te doen. Dit is vorig jaar ook via de discussie op de website 

kenbaar gemaakt. Vooral Jan Henk heeft geprobeerd dit vorm te geven. Het was echter 

een moeizaam geheel, omdat veel organisaties niet of laat reageerden. Pas de laatste tijd 

komt er duidelijk schot in. Duidelijk is dat het inmiddels te veel is voor een avond; het zal 

waarschijnlijk een discussiemiddag worden over het Actieplan en predatiebeheer. Er 

wordt nog gewerkt aan de invulling. Waarschijnlijk zal de middag ergens eind maart 

begin april zijn. 

 

Maarten vraagt of er ook wel ruimte wordt gegeven voor kritische geluiden op die 

middag. 

 

Jan Henk antwoordt dat dat zeker het geval zal zijn. Zo heeft o.a. Ben Koks al zijn 

medewerking toegezegd. Ook zal er ruimte worden gegeven aan inzichten uit de 

wetenschap. 
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Maarten geeft aan dat hij blij is dat Avifauna iets doet en wacht verdere berichtgeving 

over de discussiemiddag af. 

 

  

9.  Sluiting 

De vergadering wordt om 22:10 uur gesloten door de voorzitter. 

 

 


