
NOTULEN NAJAARSLEDENVERGADERING VAG 2012

Aanwezig: 45 personen volgens presentielijst.
Afwezig (m.k.): Er zijn 12 afmeldingen ontvangen.
Plaats: ‘t Vinkhuys te Groningen
Datum: 22 november 2012

1. Opening
De voorzitter Theo Jager opent de vergadering om 20.03 uur en heet de aanwezigen van 
harte welkom. Hij constateert dat er dit keer een goede opkomst is.

2. Vaststelling agenda
Geen wijzigingen.

3. Inventarisatie rondvraag
Er is geen opgave voor de rondvraag.

4. Mededelingen
De voorzitter noemt de namen op van de 12 personen die zich voor vanavond hebben 
afgemeld. Daarna is er een kort moment stilte voor het lid Tidde Goldhoorn uit Delfzijl 
die op 5 november jl. is overleden op de hoge leeftijd van 93 jaar.

De secretaris vraagt de aanwezigen de presentielijst te tekenen.

De aanwezigen wordt gewezen op de lezing volgende week woensdag 28 november over 
de Kropswolderbuitenpolder.

De secretaris vraagt wie er naar de bijeenkomst wil gaan over de Scharlakenhof/Haren a.s. 
maandag. De gemeente Haren heeft gevraagd of er iemand van Avifauna komt die 
wellicht ook zitting wil nemen in een klankbordgroep. Guido Meeuwissen geeft aan dat 
hij daar waarschijnlijk heen gaat evenals Jan Hulscher (niet aanwezig). De secretaris zal 
een scan van de uitnodiging aan hen beide toesturen.

5. Notulen ledenvergadering 19 april 2012
Op verzoek wordt de laatste zin onder punt 12 (“Dit ...vergadering.”) geschrapt.
Zonder verdere op- of aanmerkingen worden de notulen vastgesteld.

6. Begroting 2013
De voorzitter geeft aan dat er vanwege de onzekere situatie gekozen is voor een pro-forma 
begroting die gewoon een kopie is van de vorige begroting.
Vraag: Waarom is er voor gekozen het bedrag voor de Grauwe Gors gelijk te laten. 
Immers er komt nu nog maar 1 nummer uit in plaats van 3?
De voorzitter antwoordt dat dit klopt, maar aangezien het de bedoeling is de jaaropgave in 
kleur te maken betekent dit nog niet meteen dat de totale kosten lager zullen zijn. Het ligt 

Pg. 1 van 3 notulen NLV VAG 22 november 2012



voor de hand dat er in het voorjaar, als er over een en ander hopelijk wat meer zekerheid 
is, nog wel een aangepaste begroting komt. En anders zal een en ander wel worden 
verantwoord in de jaarrekening over 2013.
Vraag: Er is weinig financiële buffer bij de vereniging. Wordt daar nog wat aan gedaan?
De penningmeester geeft aan dat de uitgaven over 2012 laag zijn en de buffer inmiddels 
dus is gegroeid. De jaarrekening 2012 zal in de voorjaarsvergadering worden behandeld.

De begroting wordt vervolgens unaniem ongewijzigd vastgesteld.

7. Vaststelling contributie 2013
Het voorstel om de contributie niet te verhogen in 2013 wordt unaniem aangenomen.

8. A) Toekomst Avifauna Groningen
De voorzitter geeft een korte introductie. Oproepen voor het vervullen van de vacatures 
bij bestuur, redactie en webteam hebben weinig effect gehad de afgelopen tijd (jaren). Er 
is sprake van een permanent probleem van te weinig actieve leden. Avifauna Groningen is 
daarin niet uniek. Je ziet dit bij nagenoeg alle vrijwilligersorganisaties. Door alle 
commotie die is ontstaan over berichten dat de vereniging wellicht moet worden 
opgeheven en de gehouden enquête zijn er nu weer wat mensen die hebben aangegeven 
wel wat te willen doen. Dat biedt hoop voor de toekomst.

Jan Henk Venema geeft vervolgens namens de (ad-hoc) enquêtecommissie een verslag 
van de resultaten. De discussie op het forum op de website leidde tot het initiatief om een 
enquête te houden. Er werd hiervoor een ad-hoc commissie samengesteld. De enquête had 
een achttal vragen naar betrokkenheid, behoefte, beoordeling huidige activiteiten en of 
men wat wil gaan doen voor de vereniging. Het uitgebreide verslag van de enquête is op 
de website te vinden. Binnen 48 uur waren er al heel veel reacties met veel suggesties. 
Een tamelijk bemoedigend resultaat. De enquête werd via de website gehouden, dus de 
reacties komen van leden en niet-leden.

Hierna ontstond een levendige discussie in de zaal over de enquête zelf, de resultaten van 
de enquête en aanverwante zaken, zoals het belang van de website, de Grauwe Gors 
(frequentie, te wetenschappelijk of niet, belangrijk of niet), (het ontbreken van) 
jongerenbeleid & vergrijzing (is dit nu echt een probleem of niet), (gebruik van) nieuwe 
communicatievormen, het belang van natuurbescherming (of niet), mist er wat als 
Avifauna wordt opgeheven etc.

De discussie wordt om 21.10h onderbroken voor een pauze van 25 minuten.

Na de pauze wordt de discussie nog kort voortgezet, maar krijgt de vergadering allengs 
een wat chaotischer verloop.
Samengevat kan worden gesteld dat uit de enquête en de discussie uit de zaal blijkt dat de 
leden Avifauna zeker nog niet willen opheffen en dat eigenlijk alles belangrijk wordt 
gevonden.

B) Aanmelding nieuwe (kandidaat) bestuursleden.
Helaas leidt het feit dat (de activiteiten van) de vereniging belangrijk worden gevonden 
niet meteen tot aanmeldingen van leden die in het bestuur zitting willen nemen.
De secretaris Arjo Bunskoeke geeft aan zijn vertrek uit het bestuur nog wel even te willen 
uitstellen om een goede transitie naar een nieuw bestuur mogelijk te maken, mits er 
voldoende nieuwe bestuursleden komen. Dat betekent dat er dus minimaal twee nieuwe 
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bestuursleden nodig zijn. Gelukkig blijken Egbert Boekema en Aart van der Spoel 
uiteindelijk bereid zich wel kandidaat te willen stellen.
De secretaris geeft aan dat de voorzitter in functie moet worden gekozen.
De vergadering wordt vervolgens kort onderbroken voor overleg. Egbert blijkt bereid 
kandidaat te willen zijn voor het voorzitterschap.

9. Aftreden bestuursleden en afscheid vertrekkende redactieleden
Bestuurslid Berend Veenstra neemt tijdelijk het voorzitterschap van de vergadering op 
zich. Twee bestuursleden treden af. Theo Jager is sinds 2006 voorzitter geweest en 
Willem-Jan Fontijn nam drie jaar geleden zitting in het bestuur vanuit de redactie Grauwe 
Gors. Dit was toen eigenlijk als noodoplossing bedoeld, om weer een voltallig bestuur te 
krijgen van vijf personen. Mede door een veranderende thuissituatie zien beide zich nu 
genoodzaakt hun functies op te geven. Voor Willem-Jan Fontijn betekent dit ook zijn 
afscheid als hoofdredacteur van de Grauwe Gors. Ronald Nuiver bedankt ze voor hun 
inzet en overhandigt beide onder applaus van de vergadering bloemen en een cadeaubon.
Martijn Bot heeft ook afscheid genomen van de redactie, maar kon vanavond niet 
aanwezig zijn (ook zijn thuissituatie is gewijzigd). Hij zal op een later tijdstip nog een 
cadeaubon krijgen als dank voor zijn inzet voor de vereniging.

10. Verkiezing nieuwe bestuursleden
Met unanieme stemmen worden Egbert Boekema en Aart van der Spoel gekozen tot 
respectievelijk voorzitter en bestuurslid. Beide zijn in het verleden ook al actief geweest in 
de vereniging als redactielid van de Grauwe Gors en/of bestuurslid. Hiermee zit het 
bestuur weer op het minimale aantal van vijf personen.
De naam van Bauke Koole wordt genoemd als mogelijk nieuw bestuurslid. Hoewel zijn 
toezegging om zich kandidaat te stellen als 'bijna zeker' wordt omschreven vindt de 
vergadering dat hij aanwezig moet zijn om verkozen te kunnen worden. Dit moet dus 
wachten tot de voorjaarsvergadering.
Egbert Boekema neemt vervolgens het voorzitterschap over van Berend Veenstra. Hij 
geeft aan dat het bestuur zich zal inzetten voor de toekomst van de vereniging en dat de 
aanwezige ideeën en plannen op een pragmatische wijze zullen worden uitgewerkt.
Een aantal leden geeft aan het bestuur hierbij wel te willen ondersteunen.

Kanttekening van de secretaris: De toekomst voor Avifauna Groningen lijkt na vanavond 
weer iets zekerder nu er toch een voltallig bestuur is. Dit laat echter onverlet dat de 
problemen nog niet weg zijn. Zo zijn er nog steeds dringende vacatures bij het webteam 
en de redactie Grauwe Gors.
Wordt vervolgd derhalve.

11. Rondvraag/w.v.t.t.k.
Er was geen opgave voor de rondvraag. Wel wordt er nogmaals gewezen op de lezing van 
volgende week.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:07 uur.

Note: Naar aanleiding van het verzoek van een aanwezige besluit het nieuwe bestuur na 
(zeer) kort overleg om per direct de ingestelde ledenstop op te heffen. 
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