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NOTULEN NAJAARSLEDENVERGADERING VAG 2016 

 

Aanwezig volgens presentielijst: Egbert Boekema (voorzitter), Arjo Bunskoeke (secretaris), 

Klaas van Dijk, Dirkjan Haan, Theo Jager, Harm Jan Kiewiet, Alco van 

Klinken, Henk van der Molen, Wytze Schilstra, Willy Sjaarda, Susan de Smidt, 

Aart van der Spoel, Frans Tijsterman, Dick Veenendaal (penningmeester), Jan 

Henk Venema, Thérèse van der Water, Piet Zuidhof. 

Totaal 17 personen. 

Afwezig (m.k.): Catherine Brandsma, Harm de Mooij, Rob Sjouken, Pieter Tepper, Gielje 

Timmer. Totaal 5 afmeldingen. 

Plaats:   ‘t Vinkhuys te Groningen 

Datum: 14 december 2016 

 

Voorafgaand aan de NLV is er voor de pauze een mooie film van Theo Hoekzema over de 

natuur in het Lauwersmeergebied. Bij de lezing waren 20 personen aanwezig. 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 21:22 uur. 

 

2. Vaststelling agenda 
Geen wijzigingen/aanvullingen. 

 

3. Inventarisatie rondvraag 
Er is 1 opgave 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 drie leden die sinds de ALV dit voorjaar zijn overleden: 

- Eind april kwam het bericht binnen dat Jan Bouwhuis uit Wildervank al in januari 2016 

was overleden 

-Op 20 april overleed Niels Kalma uit Eelde. Hij was eind jaren negentig penningmeester 

van onze vereniging 

-In november is overleden Dick Brinkhuizen uit Groningen, vogelaar en vader van Dusan 

en Lazar. 

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

 

Ten aanzien van de affaire Nuiver meldt de voorzitter dat hij bericht heeft gekregen van 

de politie dat het onderzoek is afgesloten en doorgegeven aan het parket/OM. Het zal nog 

wel enige tijd duren voordat er daadwerkelijk een zitting zal zijn. 

 

Volgend jaar, in 2018, bestaat de vereniging vijftig jaar. Op dit moment zijn er nog geen 

plannen voor dit jubileumjaar. De financiële ruimte om veel te doen ontbreekt ook. 

 

Op 11 januari a.s. is de nieuwjaarsbijeenkomst met bijdragen van diverse leden. Er is nog 
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steeds ruimte voor bijdragen: opgave bij Jan Henk Venema. 

 

De ALV komend voorjaar zal zijn op woensdag 5 april. 

 

Er wordt momenteel druk gewerkt aan de volgende Grauwe Gors. De redactie heeft 

inmiddels weer vier leden. De planning is dat de GG ergens vroeg in het voorjaar uitkomt. 

 

De secretaris geeft aan dat het weer tijd is voor het jaarverslag en roept de commissies en 

werkgroepen op hun bijdrage voor 1 maart a.s. aan hem op te sturen. 

Ook zal er begin januari weer een digitale nieuwsbrief worden rondgestuurd. Bijdragen 

voor deze nieuwsbrief kunnen tot uiterlijk 28 december a.s. aan de secretaris worden 

opgestuurd. 

 

De Zwanenwerkgroep heeft dit jaar veel zwanen in de provincie voorzien van een 

kleurring (witte pootring of gele halsband met cijfers/letters). Waarnemingen graag 

doorgeven via www.geese.org 

 

5. Notulen Algemene LedenVergadering 14 april 2016 

Tekstueel geen opmerkingen, waarmee de notulen ongewijzigd worden vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van punt 9: Alco van Klinken vraagt naar de samenwerking met de 

Agrarische natuurverenigingen. De voorzitter antwoordt dat hij contact heeft gehad met de 

Agrarische natuurvereniging in Oost-Groningen. Zij zijn daar bezig met een monitor van 

het gevoerde beleid. Dit onderzoek is uitbesteed aan een combinatie van SOVON, 

werkgroep Grauwe Kiekendief en Altenburg & Wymenga. 

 

6. Bestuursverkiezing 

Aart van der Spoel heeft aangegeven te willen terugtreden als bestuurslid. Hij is inmiddels 

al weer ruim vier jaar bestuurslid. Eerder dit jaar is hij ook gestopt als eindredacteur van 

de Grauwe Gors. Aart besloot in te springen op een moment dat vereniging in zwaar weer 

kwam, doordat er nagenoeg geen bestuursleden meer waren. Dat was nog voor de affaire 

Nuiver begon te spelen. Hij ging, na aanvankelijke aarzeling ook weer aan de slag in de 

redactie van de Grauwe Gors en stond heeft er mede voor gezorgd dat ons tijdschrift een 

doorstart kon maken in zijn huidige fraaie vorm. Hij wordt voor zijn inzit bedankt door de 

voorzitter wat door de vergadering met luid applaus wordt ondersteund. 

 

Het bestuur heeft Harm Jan Kiewiet bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur. Hij 

stelt zich kort voor aan de vergadering en wordt daarna per acclamatie verkozen als nieuw 

bestuurslid. Met zijn aantreden blijft het minimale aantal van vijf bestuursleden 

gehandhaafd. 

 

7. Vaststelling contributie voor het jaar 2016 

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

contributie in 2017 niet te verhogen (Gewone Leden 20 euro, Gezinsleden 25 euro). 

 

8. Begroting 2016 

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

voorzien. Dat zal ten laste komen van de Wadvogelwerkgroep, die weer wat inkomsten 

heeft weten te krijgen door de verkoop van telgegevens. Verder is ook meegenomen dat 

het ledenaantal van de vereniging heel langzaam daalt. Op een vraag uit de zaal wordt 

geantwoord dat er geen actief ledenwervingsbeleid is. Wel wordt zeer sporadisch acte de 
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présence gegeven bij natuur/milieumarkten, zoals in september bij het Vogelfestival 

Lauwersmeer. 

Twee werkgroepen worden apart genoemd in de begroting, vanwege eigen 

inkomsten/subsidies. Voor de andere werkgroepen staat een bescheiden bedrag begroot. 

Niet alle werkgroepen zijn actief. Op het gebied van natuur/vogelbescherming wordt 

weinig gedaan. 

Verder staat de post giften zoals gebruikelijk als p.m. op de begroting. 

 

De vergadering gaat zonder wijzigingen unaniem akkoord met de voorgestelde begroting.  

 

9. Stand van zaken Vereniging Avifauna Groningen 

Hierover is bij eerder agendapunten al het nodige gezegd. Dit punt wordt daarom verder 

overgeslagen.  

 

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

Frans Tijsterman vraagt of er een jeugdbeleid is bij Avifauna Groningen. 

De voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is. In theorie kent de vereniging het begrip 

jeugdlid, maar het is al weer jaren geleden dat we een lid in deze categorie hadden. Verder 

zijn voor een jeugdbeleid actieve leden nodig die dat willen oppakken. Zoals bekend is het 

sowieso erg moeilijk om mensen te vinden die actief iets willen doen in de vereniging. 

Dat is overigens een wijd verspreid probleem bij verenigingen en andere vrijwilligers-

organisaties.  

 

11.  Sluiting 

De vergadering wordt om 22:11 uur gesloten door de voorzitter. 

 

 


