
1 
 

NOTULEN VOORJAARSVERGADERING VAG 2017 
Plaats: ’t Vinkhuys te Groningen           Datum: 5 april 2017 
Aanwezig volgens presentielijst: Arjo Bunskoeke (secretaris), Harm 
Jan Kiewiet (bestuurslid), Fred van der Noord, Willy Sjaarda, Leo Stockmann, Dick 
Veenendaal (penningmeester), Jan Henk Venema (plv voorzitter), Wim Woudman, 
Piet Zuidhof 
Totaal 9 personen. 
Afwezig (m.k.): Dieko Alting, Egbert Boekema, Maricée ten Bosch, Berry en Els 
Heijman, Alco van Klinken, Bauke Koole, Aart van der Spoel, Pieter Tepper, Jan Dirk 
Timmer. Totaal 10 personen. 

 
1. Opening 
Vanwege de afwezigheid van Egbert Boekema zal Jan Henk Venema vanavond de 
vergadering voorzitten. Hij opent de vergadering om 20:04 uur.  
De opkomst van leden is ook dit keer traditioneel triest laag. 
 
2. Inventarisatie rondvraag 
Er zijn geen opgaven voor de rondvraag, maar toch een paar vragen/opmerkingen. 
Wim wil wel graag weten hoe het gaat met de vereniging. 
Leo merkt op dat de opkomst wel heel erg laag is en vraagt zich af of de vergadering 
wellicht toch niet gecombineerd moet worden met wat anders, zoals ook bij de 
najaarsledenvergadering. 
Willy vraagt zich af waar de vertegenwoordigers van de werkgroepen zijn (hun 
jaarverslagen staan immers ook in het jaarverslag) en suggereert dat het 1 
ledenvergadering per jaar wel genoeg is. 
Arjo merkt op dat de twee vergaderingen te maken hebben met statutaire 
verplichtingen en de financiële cyclus (jaarrekening/begroting). Een aantal jaren 
geleden was er alleen de voorjaarsvergadering, maar het is wat gek om een 
begroting vast te stellen als het jaar al 3-4 maanden bezig is. Bovendien is dat ook 
lastig met de contributie inning, omdat die ook pas bij de begroting wordt vastgesteld. 
In het verleden is het bijprogramma (lezing o.i.d.) ooit geschrapt om meer 
vergadertijd te hebben, maar misschien moet dat is eens worden heroverwogen. 
 
3. Notulen najaarsledenvergadering 14 december 2016 
Geen opmerkingen, waarmee de notulen zijn vastgesteld. 
 
4. Mededelingen 
Over de zaak Nuiver is weinig nieuws te melden. Voor zover bekend is inmiddels het 
dossier door de politie overgedragen aan het Openbaar Ministerie. De vraag is of die 
er wat mee gaan doen. Veel haast is er duidelijk niet bij: de hele affaire begon al 
weer ruim tweeënhalf jaar geleden. 
 
Bij de Grauwe Gors is een brief gevoegd over de contributie-inning. Hoewel de 
meeste leden op tijd betalen hebben sommige meerdere herinneringen nodig en een  
enkeling verzaakt te betalen.  
Piet vraagt zich af waarom er niet de mogelijkheid is voor incasso-betaling. 
Dick geeft aan dat dit geld kost en de nodige administratieve rompslomp. Hij geeft de 
voorkeur aan betere communicatie (zoals brief in Grauwe Gors) en het sturen van 
herinneringen. 
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Financiën 
5. Jaarrekening 2016 
Toelichting penningmeester 
De penningmeester geeft inzicht in de Jaarrekening over 2015. Financieel krabbelt 
de vereniging heel langzaam uit het dal. De financiële reserves zijn inmiddels al weer 
zover op peil dat er al weer een Grauwe Gors (GG) uit te financieren is (in het 
uitzonderlijke geval dat er geen inkomsten zouden zijn). De algemene reserve staat 
onderaan het overzicht vermeld. 
De Zwanenwerkgroep heeft een behoorlijk hoeveelheid subsidie gekregen voor 
onderzoek. Dat is uiteraard geoormerkt geld. De geoormerkte gelden 
(Zwanenwerkgroep en Wadvogelwerkgroep) staan nu ook apart aangegeven. 
Verder hebben de giften geleid tot extra inkomsten. 
De kosten van de lezingen bestaan naast de zaalhuur (115 euro in 2016) uit een 
cadeaubon (50) + Groninger koek + consumptie voor de spreker(s). Soms komt daar 
nog wat reiskostenvergoeding bij. Mede dankzij de inspanningen van de 
eenpersoons lezingencommisie (o.a. verbeterde PR) is de opkomst bij de lezingen 
aanmerkelijk verbeterd. De collectebus zorgt bij de lezingen ook nog voor 
aanvullende giften. 
De kosten van de website betreffen de hostingkosten bij Antagonist. 
 
Leo merkt op dat er bij het overzicht van de banksaldi een (type)foutje staat:  
€25915,40 moet zijn €25951,40. 
 
Er is een schriftelijke rapportage van de bevindingen van de kascommissie. Er wordt 
een korte leespauze ingelast, zodat iedereen het verslag van de kascommissie kan 
doorlezen. 
 
Leo voert namens de kascommissie het woord. De boekhouding is goed en 
overzichtelijk. Helaas ontbreken er nog steeds de offertes voor de Grauwe Gors, 
zoals ook al door de vorige kascommissie is opgemerkt. De specificatie van die 
kosten mist. Er is ook een koppeling tussen de opmaker en de drukker. Een betere 
specificatie is daarom wenselijk. He bestuur belooft te bekijken hoe dit kan worden 
verbeterd. 
Wim vraagt naar de doorsluisfunctie bij de boottocht-excursie. De penningmeester 
geeft aan dat dit op deze manier moest, omdat de vereniging garant stond. 
Uiteindelijk was, zoals ook de bedoeling was en te zien is in de jaarrekening, deze 
excursie budget-neutraal voor de vereniging. 
 
De kascommissie geeft aan tevreden te zijn en stel voor het bestuur decharge te 
verlenen met inachtneming van het corrigeren van de typefout. Dit voorstel wordt 
unaniem door de vergadering overgenomen. 
De penningmeester zal de gecorrigeerde versie van de jaarrekening op de website 
laten zetten. 
 
6. Benoeming kascommissie 
Fred van de Noord heeft aangegeven te willen aftreden. Leo Stockmann is bereid om 
nog een jaar langer in de kascommissie te zitten. Pieter Tepper heeft aangegeven 
ook bereid te zijn zitting te nemen in de kascommissie. De vergadering stemt 
unaniem in met hun beider (her)benoeming. 
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 Zowel Fred als Leo worden bedankt voor hun controlerende werkzaamheden. 
 
7. Aftreden & Verkiezing bestuursleden 
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld voor het bestuur. 
Egbert Boekema wordt bij acclamatie herkozen als voorzitter. 
 
8. Jaarverslag 2016 
Het jaarverslag van de secretaris geeft geen aanleiding tot opmerkingen en vragen. 
 
9. Toekomst(plannen) Avifauna Groningen 
In 2018 bestaat de vereniging 50 jaar. Daar moet natuurlijk aandacht aan worden 
besteed, waarbij het niet de bedoeling is een grote aanslag te plegen op de 
financiële middelen. Dus een en ander moet low-budget. 
Er zijn al wel wat ideeën. De redactie Grauwe Gors wil er aandacht aan schenken en 
heeft een oproep geplaatst voor (historische) foto’s. De excursiecommissie denkt aan 
een meerdaagse excursie naar Helgoland. Egbert Boekema heeft aangegeven wel 
een excursieweekend naar Texel te willen regelen (september 2018)  in overleg met 
de excursiecommissie. De lezingencommissie denkt na over een speciale 
lezingenavond over 50 jaar vogelen in Groningen. 
Wim geeft aan dat er dit najaar ook al een excursie gepland staat naar Texel & 
Vlieland. Hij suggereert om de grens over te gaan, bv. naar Borkum. 
Leo vraagt zich af waarom al die excursies buiten de provincie zijn. Is het niet 
logischer, zeker in het jubileumjaar, juist hier in de provincie een excursie te houden? 
Jan Henk denkt juist dat men (de leden) de provincie waarschijnlijk wel voldoende 
kent en dat daarom een excursie verder weg aantrekkelijker is. 
Het jaar 2019 is ook een interessant jaar, omdat het dan vijftig jaar geleden is dat de 
Lauwermeer ontstond. 
 
Het bestuur geeft aan dat de vereniging onverminderd meer actieve leden nodig 
heeft. Diverse commissies (lezingencommissie!), maar ook werkgroepen (en bestuur) 
hebben versterking nodig.  
Ook wordt er niet structureel aan natuur(vogel)bescherming gedaan (de werkgroep 
natuurbescherming bestaat alleen op papier). Acties op dit punt zijn nu wat hapsnap 
en gebeuren veelal via de werkgroepen. Wel zal Avifauna Groningen morgen ook 
medeondertekenaar zijn van het Weidevogelmanifest. 
En voor jeugd/jongeren gebeurt al heel lang niets meer, vanwege het ontbreken van 
leden die dit willen oppakken. De vereniging kent officieel jeugdleden, maar het 
laatste jeugdlid is al weer vele jaren geleden doorgegroeid naar een Gewoon Lid. 
Hoewel er al jarenlang niet meer actief leden wordt geworven, melden elk jaar 10-20 
personen zich aan als nieuw lid. 
 
10. Rondvraag/w.v.t.t.k. + 11. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.16 uur de vergadering. 


