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NOTULEN NAJAARSLEDENVERGADERING VAG 2010 

 

Aanwezig: Van het bestuur: Theo Jager, Willem-Jan Fontijn, Arjo Bunskoeke (secretaris) 

  Overige Leden: 15 personen volgens presentielijst. 

 

Plaats:   ‘t Vinkhuys te Groningen 

Datum: 16 december 2010 

 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering officieel om 19.37 uur en heet de aanwezigen van 

harte welkom. Hij wijst er op dat de vergadering omstreeks 20.00 uur moet zijn afgelopen 

in verband met de geplande lezing 

 

2. Vaststelling agenda 
Geen wijzigingen. 

 

3. Inventarisatie rondvraag 
Twee personen geven zich op voor de rondvraag. 

 

4. Mededelingen 

Van 7 personen, waaronder twee bestuursleden, is een afmelding ontvangen. De secretaris 

vraagt de aanwezigen de presentielijst te tekenen. 

 

5. Begroting 2011 

De voorzitter geeft een korte toelichting. De voorliggende begroting is niet erg afwijkend 

van de begroting 2010 die afgelopen voorjaar is besproken en goedgekeurd. 

 

Jan Allex de Roos vraagt naar de inkomsten van het boekje. De voorzitter antwoordt dat 

dit te vinden zal zijn in de jaarrekening 2010. 

Klaas van Dijk vraagt naar de 1000 euro voor digitalisering en zou graag willen dat de 

digitale versie ook op de website komt. Zijn opmerking wordt meegenomen. Het feit dat 

de digitalisering is begroot wil overigens nog niet zeggen dat het ook binnenkort wordt 

uitgevoerd. 

Leon Peters vraagt waarom er verschillende banken staan vermeld. Alleen de 

spaarrekening is bij de ASN. Aangezien normaal internetbankieren daar verder niet 

mogelijk is wordt de rest via de ING gedaan. 

 

Er ontstaat een discussie over of het wenselijk is een tekort te begroten. Het uiteindelijke 

voorstel om de begroting sluitend te maken door aan de inkomstenkant 500 euro te boeken 

van nog te ontvangen inkomsten van het boek en aan de uitgavenkant de post 

digitalisering te halveren tot 500 euro krijgt de instemming van de meerderheid van de 

vergadering. 

 

Naar aanleiding naar een vraag over de spaarrekeningen/reserves wijst de voorzitter er op 
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dat, zoals al eerder is aangegeven, een groot deel van deze reserves geoormerkt geld is van 

de wadvogelwerkgroep. Volgens Marinus (voorzitter wadvogelwerkgroep) gaat het om 

een bedrag van zeker 9000 euro, waarvan wellicht een deel nog moet binnenkomen. De 

vrije reserves van de vereniging zijn dan ook uiterst laag. 

Marinus vraagt het bestuur daarom om in het voorjaar te komen met een visie op de 

financiële toekomst van de vereniging. 

Met 1 tegenstem wordt de begroting met de voorgestelde wijziging goedgekeurd. De 

secretaris zegt toe dat de goedgekeurde begroting binnenkort op de website zal staan. 

 

6. Vaststelling contributie 2011 

vanwege de zeer geringe verenigingsreserves vraagt een deel van de afwezigen zich af of 

de contributie toch niet moet worden verhoogd. De voorzitter geeft aan dat het bestuur 

van mening is dat de contributie geen twee achtereen moet worden verhoogd. Na een 

discussie hierover stemmen 9 leden in met het voorstel van het bestuur, 5 leden stemmen 

tegen en 4 leden onthouden zich van stemming. Het voorstel om de contributie niet te 

verhogen in 2011 is daarmee aangenomen. 

 

7. Rondvraag/w.v.t.t.k. 

-Maricée ten Bosch van de stadsvogelwerkgroep wijst op een folder met een checklist van 

 de BAM om gebouwen te verbeteren voor vogels. Ze deelt de checklist uit en vraagt om 

 deze onder de aandacht te brengen van woningbouwcorporaties. 

-Jan Allex is kwaad over een persoonlijke aanval (hoewel zijn naam niet wordt genoemd) 

op de website, waar hij een foto beoordeelde als “gephotoshopt”. Hij voelt zich gekwetst 

en vraagt zich af waarom hij zo wordt bejegend. En waarom zijn opmerking was 

verwijderd. 

Henk de lange (webmaster) geeft aan dat hij inderdaad het commentaar van Jan Allex op 

de betreffende foto had verwijderd, omdat de fotograaf zich behoorlijk in de wiek 

geschoten voelt. Henk heeft uiteindelijk Jan Allex zijn commentaar weer teruggeplaatst in 

het kader van de discussie. 

Na enig doorpraten blijkt dat Jan Allex zich niet bewust was van de zeer negatieve 

kwalificatie van de term “photoshoppen”. Voor een fotograaf betekent dit dat hij de zaak 

bedriegt met een nepfoto en niet, zoals Jan Allex bedoelde, dat de foto alleen wat beroerd 

bewerkt was. 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur.  

 


