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NOTULEN NAJAARSLEDENVERGADERING VAG 2017 

 

Aanwezig volgens presentielijst: Maricée Ten Bosch,  Arjo Bunskoeke (secretaris), Klaas van 

Dijk, Theo Jager, Harm Jan Kiewiet, Marnix Jonker, Cor van Schijndel, Aart 

van der Spoel, Hans van Straaten, Pieter Tepper, Frans Tijsterman, Dick 

Veenendaal (penningmeester), Jan Henk Venema (plv voorzitter), Piet 

Zuidhof, Anne Zwart. 

Totaal 15 personen. 

Afwezig (m.k.): Egbert Boekema, Els van den Boomgaard, Vera Jongman, Alco van Klinken, 

Harm de Mooij, Jan Allex de Roos, Willy Sjaarda, Wim Woudman. 

 Totaal 8 afmeldingen. 

Plaats:   ‘t Vinkhuys te Groningen 

Datum: 13 december 2017 

 

Voorafgaand aan de NLV was er voor de pauze een lezing van Marnix Jonker over zeevogels: 

“De West-Pelagic: Varen van de Kaapverdische eilanden naar Madeira”. Bij de lezing waren 

meer personen aanwezig. 

 

1. Opening 

Egbert is ziek en Jan Henk zal vanavond de vergadering voorzitten. 

De vergadering wordt om 21:30 uur geopend. 

 

2. Vaststelling agenda 
Geen wijzigingen/aanvullingen.  

 

3. Inventarisatie/opgave voor rondvraag 

Er is 1 opgave voor de rondvraag. 

 

4. Mededelingen 

De secretaris vraagt de aanwezigen de presentielijst te tekenen. Er hebben zich 8 personen 

voor vanavond afgemeld. 

 

De voorzitter memoreert 1 lid die sinds de ALV dit voorjaar is overleden: 

- Op 21 mei 2017 overleed ons lid Gerard Naber uit Groningen. 

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

 

Ten aanzien van de affaire Ronald N. is er geen nieuws te melden. 

 

Maricée Ten Bosch geeft aan dat ze volgend jaar, na het uitkomen van de Grauwe Gors, 

uit de redactie zal gaan. Er is dus versterking nodig voor de redactie. 

 

De lezingencommissie, tot voor kort bestaande uit 1 persoon, heeft versterking gekregen 

van Cor van Schijndel. 

 

De eerstvolgende lezing zal de nieuwjaarsbijeenkomst zijn op woensdag 10 januari 2018. 

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief (gepland begin januari) kunnen tot 30 december 



Pg. 2 van 3 notulen NLV VAG 13 december 2017 

a.s. worden opgestuurd aan de secretaris. 

De secretaris doet ook meteen een eerste oproep aan de werkgroepen en commissies voor 

hun bijdrage aan het jaarverslag. 

 

5. Notulen Algemene LedenVergadering 5 april 2017 

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

worden vastgesteld.. 

 

6. Vaststelling contributie voor het jaar 2018 

Zonder verdere discussie gaat de vergadering unaniem akkoord met het voorstel om de 

contributie in 2018 niet te verhogen (Gewone Leden 20 euro, Gezinsleden 25 euro). 

 

7. Begroting 2016 

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

voorzien. 

 De begroting is iets meer gespecificeerd, zo wordt de wadvogelwerkgroep nu apart 

genoemd. 

 

Klaas merkt op dat hij de vergelijking mist met de vorige begroting en jaarrekening. Dat 

maakt de interpretatie van de begroting lastig. Hij verzoekt een volgende keer de 

vergelijkende cijfers wel te geven. 

Maricée vindt dat de kosten van de Grauwe Gors nu duidelijk worden aangegeven. 

Klaas merkt op dat er geld uit de algemene reserve komt om de begroting in evenwicht te 

krijgen. Dus blijkbaar is er geen geld over. 

Penningmeester: Waarschijnlijk zal dat tekort wel meevallen dankzij de binnenkomende 

giften (>1200 euro al in 2017). Maar giften horen niet in een begroting, hoogstens als p.m. 

Dankzij die giften is de financiële situatie van de Avifauna weer wat beter met dus zelfs 

een bescheiden algemene reserve. Een verheugende ontwikkeling zo vlak voor ons 

jubileumjaar. 

Piet vraagt naar de subsidie. Penningmeester: die is bestemd voor de Zwanenwerkgroep. 

Hans vraagt (n.a.v. een krantenbericht) naar de subsidie voor boeren voor schade door 

ganzen. De penningmeester geeft aan dat dit niets van doen heeft met Avifauna; de 

ganzentellingen vallen onder SOVON. 

Pieter vraag of de Wadvogelwerkgroep geen subsidie krijgt. De penningmeester 

antwoordt dat deze werkgroep geen subsidie krijgt, maar wel af en toe wat inkomsten 

heeft door de verkoop van telgegevens aan commerciële partijen. 

 

Daarna wordt de begroting ongewijzigd door de vergadering vastgesteld. 

 

8. Jubileumjaar 2018 

De nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari zal de aftrap zijn voor ons jubileumjaar. 

Er staan verder dit voorjaar nog in ieder geval twee lezingen gepland, namelijk over de 

Vogel van het Jaar (huiszwaluw) en nog een tweede lezing door Erik van Ommen. 

Op 15 mei, een dinsdag, zal de jubileumbijeenkomst zijn met lezingen en excursie. 

Mogelijke locatie: strandpaviljoen Meerwijck. Over de precieze invulling wordt nog 

nagedacht.  

Voor na de zomer (september?) wordt gedacht aan een meerdaagse excursie naar 

Helgoland. 

En tenslotte is het idee geopperd van een jubileumboek in de vorm van een Verkade 

album. 

Dit zijn echter allemaal nog maar ideeën. Voor de organisatie en verdere uitwerking van 
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de jubileumbijeenkomst is een commissie nodig. Naast een paar bestuursleden worden 

vrijwilligers gezocht voor (versterking van) deze jubileumcommissie. In eerste instantie 

levert dat geen reacties op, maar na de vergadering geven Pieter Tepper en Cor van 

Schijndel zich daarvoor op.  

Een tweede groep (commissie) bekijkt de mogelijkheden van een jubileumboek. 

 

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

Klaas vraagt of er nog weer excursies komen. Dat is nog niet bekend, hoewel er wordt 

nagedacht over een nieuwe Elbe-excursie.  

 

10.  Sluiting 

De vergadering wordt om 21:57 uur gesloten door de plaatsvervangend voorzitter. 

 

 


