
NOTULEN NAJAARSLEDENVERGADERING VAG 2011
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Datum: 29 november 2011

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur en heet de aanwezigen van harte 
welkom. Hij betreurt de lage opkomst.

2. Vaststelling agenda
Geen wijzigingen.

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

4. Mededelingen
Van 6 personen is een afmelding ontvangen. De secretaris vraagt de aanwezigen de 
presentielijst te tekenen.

5. Begroting 2012
De voorzitter geeft een korte toelichting. De voorliggende begroting is grotendeels 
hetzelfde als de vorig najaar goedgekeurde begroting voor dit jaar.
Vraag: Hoe zit het met het onderwerp ‘digitalisering’ dat ook al voor dit jaar was  
begroot.
Dit jaar is dat project niet uitgevoerd, vandaar dat het nu wordt doorgeschoven naar 2012 
in de hoop dat het dan wel kan gebeuren.
Vraag: Hoe zit het met de provinciale subsidies? Het is toch onwaarschijnlijk dat die er  
ook nog in de toekomst zullen zijn?
De subsidies zullen naar verwachting inderdaad binnen nu en een paar jaar verdwijnen. Er 
zullen ook geen verplichtingen worden aangegaan die niet worden gedekt door reeds 
toegezegde subsidies. Er zal moeten worden gezocht naar alternatieve geldbronnen, zoals 
de Wadvogelwerkgroep heeft met de verkoop van telgegevens.
Vraag: Waardoor komt de stijging van het saldo van de giro?
Dit komt door het verschil aan binnengekomen subsidies en wat nog moet worden betaald 
aan de werkgroepen.
Vraag: Hoeveel leden zijn er en wat is de trend?
Momenteel zijn er ruim 380 leden. De trend de laatste jaren is een lichte achteruitgang.
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niet erg afwijkend van de begroting 2010 die afgelopen voorjaar is besproken en 
goedgekeurd.
Vraag: Hoe staat het begrote bedrag voor de Grauwe Gors in relatie met wat bij punt 7  
zal worden besproken?
Niet; in de begroting is geen rekening gehouden met mogelijke wijzigingen wat betreft de 
Grauwe Gors. De gevolgen hiervan zijn op dit moment moeilijk in te schatten. Het doel 
van de wijzigingsvoorstellen is ook niet zozeer lagere kosten als wel een lagere belasting 
voor de vrijwilligers.

De begroting wordt vervolgens unaniem ongewijzigd vastgesteld.

6. Vaststelling contributie 2012
Het voorstel om de contributie niet te verhogen in 2012 wordt unaniem aangenomen.

7. Voorstel wijzigingen interne communicatie, in het bijzonder de Grauwe Gors.
De aanleiding voor dit punt staat aangegeven in de toelichting in de agenda. In mei 
hebben bestuur samen met redactie Grauwe Gors en website een discussieavond gehouden 
aan de hand van een stuk van Harm de Mooij. Een aangepaste versie van dit stuk wordt in 
deze najaarsledenvergadering uitgedeeld waarna de voorzitter een korte leessessie inlast. 
Ook worden er enkele voorbeelden van jaarboeken/publicaties uit andere provincies ter 
inzage rondgedeeld. 
De essentie van het stuk is weergegeven in de toelichting in de agenda. De voorzitter 
benadrukt dat het uitgedeelde stuk een discussiestuk is. Veel zaken moeten nog nader 
worden uitgewerkt. Het uiteindelijke doel is enerzijds om de actieve vrijwilligers van o.a. 
de redactie Grauwe Gors te ontlasten en anderzijds meer gebruik te maken van nieuwere 
digitale communicatiemiddelen, waarmee sneller op de actualiteit kan worden ingespeeld.
Er ontstaat vervolgens een bij tijd en wijle onoverzichtelijke discussie. Diverse personen 
vinden de voorstellen en mening in het discussiestuk van Harm wat te ver gaan. Duidelijk 
is wel dat men niet wil dat de Grauwe Gors geheel gaat verdwijnen (wat ook niet wordt 
voorgesteld).
Uiteindelijk wordt het principevoorstel in stemming gebracht om de frequentie van de 
Grauwe Gors terug te brengen tot 1 jaarpublicatie en dat er verder meer zal worden 
ingezet op digitale media. Hoewel niet iedereen blij is met een verminderde frequentie 
voor de Grauwe Gors is het feit dat de huidige redactie nog wel wil aanblijven voor een 
jaarpublicatie en niet meer voor een Grauwe Gors met de huidige frequentie aanleiding 
voor een aantal leden om niet tegen te stemmen. Het principevoorstel wordt zonder 
tegenstemmers aangenomen.
Het is duidelijk dat dit principevoorstel verdere uitwerking behoeft. Zoals de vraag wat er 
in de jaarlijkse Grauwe Gors komt en wat nu in andere publicaties, zoals de website of 
digitale nieuwsbrief. De voorzitter doet de toezegging dat meer gedetailleerdere 
voorstellen op de website komen te staan, zodat leden daar hun mening kenbaar kunnen 
maken. Dit past ook in het aangenomen voorstel om meer gebruik te maken van de 
digitale mogelijkheden. Bekeken zal worden of het discussiestuk van Harm nog wat moet 
worden aangepast voordat het op de website komt te staan. Het is deze avond wel 
gebleken dat het stuk een goed prikkelend discussiestuk is.
De voorzitter sluit daarmee dit punt af.
De secretaris merkt op dat ook de uitnodigingen voor de ledenvergaderingen in de 
toekomst zo veel mogelijk digitaal zullen worden verzonden.
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8. Rondvraag/w.v.t.t.k.
Aart van der Spoel: De Grauwe Gors is dit jaar weer als broedvogel teruggekeerd in onze
                                 provincie. Wordt daar ook nog wat over gepubliceerd in ons 
                                 tijdschrift de Grauwe Gors?
Namens de redactie antwoordt Willem-Jan Fontijn dat dat wel de wens is, maar nog niet  
zeker.
Leon Peters:             Hij vindt het vreemd dat hij de aankondiging voor de NLV niet op de 
                                 website heeft zien staan.
Egbert Boekema:     Hij geeft een korte stand van zaken over het boek waarmee hij bezig
                                 is. Momenteel zijn er 270 pagina’s. Dat is ongeveer 40-50% van het 
                                 uiteindelijke aantal pagina’s. Er zal ongetwijfeld nog wat worden 
                                 geschrapt; de bedoeling is ongeveer op 350 pagina’s uit te komen. 
                                 Het streven is dat het boek over een jaar of vier klaar is.
Maricée ten Bosch:  -Hoe denkt het bestuur over de nieuwe Natuurwet?
De voorzitter geeft aan dat het bestuur hier op gereageerd heeft via een speciale website.
                                 -Volgend jaar is er in mei de week van de vogel. Doet Avifauna daar 
                                   ook aan mee? 
Het bestuur zal dit bekijken zodra hierover meer informatie is verkregen.
 

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.16 uur. 
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