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NOTULEN NAJAARSLEDENVERGADERING VAG 2013 

 

Aanwezig volgens presentielijst: Egbert Boekema (voorzitter), Maricée Ten Bosch, Arjo 

Bunskoeke (secretaris/notulen), Klaas van Dijk, Willem-Jan Fontijn, Theo 

Jager, Vera Jongman, Marnix Jonker, Alco van Klinken, Johan van Klinken, 

Henk de Lange, Ronald Nuiver (penningmeester), Leon Peters, Jan Allex de 

Roos, Virry Schaafsma, Aart van der Spoel, Pieter Tepper, Jan Dirk Timmer, 

Berend Veenstra, Therèse van der Water. Totaal 20 personen. 

Afwezig (m.k.): Johan Bolt, Marinus Brijker, Ana Buren, Trees Dik, Niels Kalma, Onno 

Kneepkens/M.A. Van der Valk, Harrie Miedema, Harm de Mooij, Liesbeth 

Oosterbeek, Willy Sjaarda, Dick Veenendaal, Jan Henk Venema, Wim 

Woudman. Totaal 13 afmeldingen. 

Plaats:   ‘t Vinkhuys te Groningen 

Datum: 27 november 2013 

 

 

 

1. Opening 

De voorzitter Egbert Boekema opent de vergadering om 20.04 uur. 

 

2. Vaststelling agenda 
Als agendapunt 4A wordt toegevoegd: Afscheid redactieleden. 

 

3. Inventarisatie rondvraag 
Er zijn twee personen die zich opgeven voor de rondvraag. 

 

4. Mededelingen 

De voorzitter noemt de namen op van de personen die zich voor vanavond hebben 

afgemeld. Daarna is er een kort moment stilte voor de leden Gerard Jager uit Zuidwolde 

(†mei 2013) en (prof.) Thijs Duijm uit Haren (†oktober 2013) 

 

De secretaris vraagt de aanwezigen de presentielijst te tekenen. 

 

4. A. Afscheid redactieleden 

Nu de volgende Grauw Gors bijna klaar is hebben Marnix Jonker en Vera Jongman 

besloten om te stoppen met hun redactiewerk. Aart van der Spoel (eindredacteur) bedankt 

hen hartelijk voor hun inzet de afgelopen jaren en overhandigt hen namens de vereniging 

daarvoor een bos bloemen en een cadeaubon. 

Aart wijst er op dat de redactie nu wel nieuwe mensen nodig heeft. Met de aanmelding 

van Klaas van Dijk zijn er samen met Bauke Koole drie mensen. Hij wijst op de 

proefuitdraaien van het nieuwe nummer die op een tafel liggen en al hebben geleid tot 

diverse positieve opmerkingen bij de aanwezigen. De nieuwe Grauwe Gors is geheel in 

kleur en heeft een ander formaat. 

Maricée Ten Bosch meldt zich spontaan aan als lid van de redactie, zodat de nieuwe 

redactie nu weer vier personen heeft. Meer mensen zijn welkom. 

Er wordt naar gestreefd de Grauwe Gors nog voor de kerstdagen bij de leden te bezorgen. 



Pg. 2 van 4 notulen NLV VAG 27 november 2013 

5. Notulen ledenvergadering 25 april 2013 
Zonder verdere op- of aanmerkingen worden de notulen vastgesteld. 

 

6. Begroting 2013 

De penningmeester deelt ter plekke de (simpele) begroting 2014 uit, waarna de voorzitter 

een korte leespauze inlast. 

Op aanwijzen van de secretaris wijst de voorzitter er op dat een stelpost van 1000 euro 

voor notariskosten (in verband met voorgenomen statutenwijziging) ontbreekt. De 

penningmeester geeft aan dat hij die post vergeten is en zal die toevoegen (ten laste van 

het vermogen). 

De penningmeester ligt verder toe dat de kosten van de komende Grauwe Gors al zijn 

meegenomen in het saldo van de ING-bank op 1 januari 2014. Verder is een groot deel 

van het vermogen op de bank afkomstig van inkomsten van de Wadvogelwerkgroep 

(totaal zo’n 16000 euro). 

Theo Jager wijst er op dat 2014 het laatste jaar is dat de provincie subsidies geeft. Dit is 

met name een probleem voor de Zwanenwerkgroep. Er moet worden nagedacht hoe dit na 

2014 op te vangen. Jan van ’t Hoff  ziet nog wel mogelijkheden bij de provincie voor 

subsidie voor de Wadvogelwerkgroep en zegt dat iemand van de Wadvogelwerkgroep 

maar eens contact met hem moet opnemen. De penningmeester zal dit doorgeven. 

Op een vraag uit de zaal antwoordt Aart van de Spoel dat die begrote 5000 voor de 

Grauwe Gors wel aardig klopt. Weliswaar is nu nog maar 1 nummer per jaar, maar die is 

wel in kleur en bovendien is de opmaak uitbesteed. In de begroting is niet meegenomen 

eventuele inkomsten door verkoop van de Grauwe Gors aan derden. Het is niet te 

verwachten dat dat om een substantieel bedragen zal gaan.  

Jan Allex de Roos vraagt of er niet meer geld naar de website moet. De voorzitter 

antwoordt dat daar op dit moment niet nodig is. Mocht er vanuit de web-redactie worden 

aangegeven dat er meer geld nodig is, dan zal daar zeker naar worden gekeken. 

Leon Peters vraagt zich af of de contributie niet omhoog moet om de inkomsten op pijl te 

houden. De secretaris geeft aan dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat het 

ledenaantal snel daalt of zal dalen en de fraaie komende Grauwe Gors zal zeker ook een 

positief effect hebben bij mensen die aarzelen of ze hun lidmaatschap willen voortzetten. 

 

De begroting wordt vervolgens met medeneming van de notariskosten unaniem 

vastgesteld. De penningmeester zegt toe de bijgestelde goedgekeurde begroting 

binnenkort op de website te laten zetten. 

 

7. Vaststelling contributie 2014 

Het voorstel om de contributie niet te verhogen in 2014 wordt aangenomen. 

 

8. Stand van zaken Vereniging Avifauna Groningen 

De voorzitter geeft een korte overzicht. Voor het bestuur zijn er mogelijk twee personen 

die wellicht wel bestuurslid willen worden. Het is desondanks een goede zaak als het 

statutaire minimum van vijf bestuursleden wordt verlaagd naar drie. Hopelijk kan dit in de 

loop van volgend jaar al worden geregeld vandaar de stelpost in de begroting 2014. De 

secretaris is dit aan het bekijken. 

Met de aanmelding van Klaas van Dijk en Maricée Ten Bosch is de redactie Grauwe Gors 

weer zodanig op sterkte dat het aannemelijk is dat er volgend jaar ook weer een Grauwe 

Gors komt (mits er genoeg artikelen worden aangeleverd natuurlijk). 

Henk de Lange meldt dat zich vorig jaar twee personen hadden aangemeld voor het 

webteam. Daarvan is er nu 1 overgebleven (Dieko Alting). Hij verzorgt vanaf mei de 

fotogalerij. Twee weken geleden meldde zich nog iemand, maar die heeft zich al weer 
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teruggetrokken. Maar 1 persoon ter vervanging van Henk en Ana is natuurlijk niet 

genoeg, vandaar de sombere geluiden over het voortbestaan van de website. 

Gelukkig meldde zich ruim een week geleden nog iemand die waarschijnlijk de verhalen 

e.d. op de website gaat beheren en gisteravond meldde zich nog een tweede persoon, die 

ervaring heeft in het technisch beheer van een website. Henk wil de nieuwe mensen zeker 

de eerste tijd op de achtergrond nog blijven ondersteunen. De website zal dus ook na 1 

januari a.s. nog steeds bestaan! 

De voorzitter spreekt namens de vergadering zijn blijdschap uit met dit goede nieuws. Het 

lijkt er op dat de vereniging voor een deel uit het zware weer is en dat er weer met wat 

meer vertrouwen naar de toekomst gekeken kan worden. De voorzitter werkt momenteel 

aan een boek over de vogels in Groningen en hoopt dat over een jaar of twee af te hebben 

of anders in 2018, het jubileumjaar voor Avifauna (50 jaar). Hij maakt veel gebruik van 

zijn eigen gegevens aangevuld met die van anderen. Niet van alle provinciedelen heeft hij 

goede gegevens. Het Westerkwartier is bijvoorbeeld onderbelicht in zijn gegevens. 

 

Niet tegenstaand de positieve berichten blijven er nu mensen nodig en ook in de nabije 

toekomst. Het onderdeel bescherming, nadrukkelijk in de statuten genoemd als doel van 

de vereniging, ligt vrijwel stil. introductie.  

Alco van Klinken vraagt zich af of er niet meer met andere verenigingen en groepen kan 

worden samengewerkt. Dit gebeurt al wel, maar ook voor samenwerking heb je actieve 

leden nodig in onze vereniging. 

 

9. Rondvraag/w.v.t.t.k. 
Er worden folders over de komende Tuinvogeltelling uitgedeeld, ook ter verdere 

verspreiding. 

Pieter Tepper vraagt aandacht voor de econatuur tussen ringweg en Ruischerwaard. De 

gemeente heeft plannen om er meer een soort tuin van te maken. Het is een bekende 

vindplaats voor de Tijgerspin en het gebied trekt ook veel vogels aan. Door de nieuwe 

plannen wordt het gebied veel minder aantrekkelijk. Maricée Ten Bosch (coördinator 

Stadsvogelwerkgroep) vraagt of hij haar meer informatie wil geven. Ze kan het dan 

aankaarten in het Denktank overleg, waar ook mensen van de gemeente bij zitten. Pieter 

zal de informatie opsturen. 

Jan-Dirk Timmer vraagt naar het broedeiland in de Eems. Theo Jager is hier met de 

Wadvogelwerkgroep bij betrokken en geeft toelichting. Het betreft een compensatie voor 

geplaatste windmolens op/bij de pier bij Oterdum (Windmolenpark Delfzijl). 

  

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. Pauze 
Tegen kwart over negen schorst de voorzitter de vergadering voor een korte pauze (20 

minuten). 
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11.  Het nieuwe Atlas-project: hoe gaat het in Groningen 

Leon Peters, een van de twee Atlas District Coördinatoren van SOVON voor Groningen 

geeft een algemene inleiding over het Atlasproject en gaat daarna in op de stand van zaken 

in Groningen. In Groningen zijn nog relatief veel atlasblokken niet geclaimd en verder is 

een belangrijk deel van de wel geclaimde blokken nog niet daadwerkelijk geteld. Er moet 

dus nog veel werk worden verzet hier in Groningen totdat het veldwerk wordt beëindigd 

in 2015. 

Er ontstaat een goede levendige discussie over het Atlasproject en wat er in Groningen 

gedaan kan worden. In het (verre) verleden werden zogenaamde zwakke blokkentellingen 

georganiseerd, waarbij met telgroepen atlasblokken werden geïnventariseerd. Alco van 

Klinken, Henk de Lange en nog een aantal aanwezigen bieden spontaan aan om ook nu dit 

soort groepstellingen te willen organiseren en/of daaraan mee te doen. Zo kunnen dan de 

komende pakweg anderhalve jaar de “gaten” in de provincie worden aangepakt. 

Besloten wordt dat het zolang het project duurt er bij de ledenvergaderingen aandacht zal 

worden besteed aan de voortgang van het Atlasproject. 

  

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur. 

 


