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NOTULEN VOORJAARSVERGADERING VAG 2016 
Plaats: ’t Vinkhuys te Groningen           Datum: 14 april 2016 
Aanwezig volgens presentielijst: Egbert Boekema (voorzitter), Maricée Ten Bosch, 
Arjo Bunskoeke (secretaris), Onno Kneepkens, Fred van der Noord, Aart van der 
Spoel (bestuurslid), Leo Stockmann, Annette van der Valk, Dick Veenendaal 
(penningmeester), Jan Henk Venema (bestuurslid), Thérèse van de Water. 
Totaal 11 personen. 
Afwezig (m.k.): Peter Hoogduin, Alco van Klinken, Frans Tijsterman en Wim 
Woudman. Totaal 4 personen. 

 
1. Opening 
Voorzitter Egbert Boekema opent de vergadering om 20:06 uur. Hij memoreert zijn 
langdurige ziekte vorig jaar, maar dat het inmiddels weer veel beter gaat. 
De opkomst van leden is ook dit keer traditioneel laag. 
 
2. Inventarisatie rondvraag 
Er zijn geen opgaven voor de rondvraag. 
 
3. Notulen algemene ledenvergadering 9 december 2015 
Geen opmerkingen, waarmee de notulen zijn vastgesteld. 
Er wordt opgemerkt dat de stukken moeilijk zijn te vinden op de website. De 
secretaris geeft aan dat dit eenvoudig gaat via het menu links op de hoofdpagina, 
maar dat hij in de toekomst de directe link in de uitnodiging zal vermelden. 
 
4. Mededelingen 
De voorzitter noemt de namen op van de leden die zich voor deze ALV hebben 
afgemeld. De vergadering houdt  daarna een kort moment van stilte ter 
nagedachtenis van ons lid Johan Bolt te Zuidhorn. Hij is al in juli vorig jaar overleden, 
maar deze informatie werd pas recent doorgegeven.  
Overige mededelingen: 
De voorzitter vraagt de aanwezigen om de presentielijst te tekenen. 
Inzake de affaire Ronald N. is niets nieuws te melden. 
Het door de voorzitter geschreven boek ‘Vogels in Groningen’ is afgelopen zaterdag 
gepresenteerd. Bij de presentatie waren 55 personen aanwezig, waaronder diverse 
Avifauna-leden. Bij de presentatie werd ook nog een bedrag van in totaal 53 euro als 
gift voor Avifauna ontvangen. 
 
Financiën 
5. Jaarrekening 2015 
Toelichting penningmeester 
De penningmeester geeft inzicht in de Jaarrekening over 2015. De Grauwe Gors 
(GG) was in 2015 extra dik vanwege het niet verschijnen in 2014. In feite was het dus 
een dubbelnummer voor twee jaar. Hierdoor viel onder andere de verzending 
duurder uit (hogere gewichtsklasse). Er zijn 15 GG-en in diverse winkels verkocht 
voor €9,50. Dat was niet helemaal kostendekkend. De losse verkoopprijs van de 
nieuwe GG is daarom verhoogd naar €12,50. 
Verheugend is dat er een behoorlijk bedrag aan giften is binnengekomen. Het 
meeste geld op de bank is geoormerkt geld van de Wadvogelwerkgroep, die weer 
wat telgegevens heeft kunnen verkopen. Dit geld is bestemd voor reiskosten e.d. 
Zonder de giften en de inkomsten van de Wadvogelwerkgroep zou het jaar met 
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verlies zijn afgesloten. Dit is ook de reden dat de contributie voor 2016 is verhoogd. 
 
Er is een schriftelijke rapportage van de bevindingen van de kascommissie. Een punt 
dat daarin wordt aangekaart zijn de kosten van de GG. De kascommissie had graag 
offertes gezien voor het drukken van de GG en vraagt zich af of het bestuur wel 
akkoord is gegaan met de drukkosten. 
Aart van der Spoel meldt dat er wel degelijk diverse offertes zijn opgevraagd voor de 
Grauwe Gors nieuwe stijl (met ingang van 2013) en dat de huidige drukker als beste 
daar uit kwam. Deze drukker staat ook bekend als een prijsvechter die goede 
kwaliteit levert. Verder wordt door de drukker elk jaar een soort van offerte 
opgestuurd aan de redactie. 
Het is inderdaad goed als deze in de toekomst ook aan de penningmeester wordt 
opgestuurd. Het bestuur bepaalt of er meerdere offertes worden opgevraagd. Dit 
hoeft zeker niet elk jaar te gebeuren, maar het is wellicht een goed idee om dit om de 
zoveel jaar te doen. 
 
Het voorstel van de kascommissie om het bestuur decharge te verlenen wordt 
unaniem door de vergadering overgenomen. 
 
6. Benoeming kascommissie 
Peter Hoogduin is aftredend en wordt bedankt voor bewezen diensten. Leo 
Stockmann blijft aan. Ter vergadering meldt Fred van de Noord zich aan om toe te 
treden tot de kascommissie. De ALV stemt unaniem in met zijn benoeming. 
 
7. Financieel beleid 
De ANBI-status levert gelukkig extra giften op. Hopelijk blijft dit zo doorgaan.. Echter 
de financiële status van de vereniging blijft wankel en het zal nog vele jaren duren 
voordat de gevolgen van de fraudezaak zijn verwerkt. Naast de contributieverhoging 
zal ook worden gekeken of aanvullende inkomsten kunnen worden verkregen via 
bijvoorbeeld subsidies. 
 
8. Jaarverslag 2015 
Het jaarverslag van de secretaris geeft geen aanleiding tot opmerkingen en vragen. 
 
9. Toekomst(plannen) Avifauna Groningen 
De financiële situatie blijft een bron van zorg en opbouw van enige financiële 
reserves heeft prioriteit. Het jubileumjaar 2018 (50 jaar Vereniging Avifauna 
Groningen) is natuurlijk iets om naar uit te kijken. Concrete plannen voor dit 
jubileumjaar zijn er nog niet. Verder is er natuurlijk het voortdurende probleem van 
het tekort aan actieve leden (o.a. voor redactie GG en bestuur: Aart van der Spoel is 
gestopt bij de redactie en stopt dit najaar als bestuurslid). Daarom doet de voorzitter 
een oproep om mensen aan te dragen die kunnen worden benadert voor functies in 
de vereniging. 
Ondanks vermelding in de statuten ligt het punt van natuur/vogelbescherming vrijwel 
stil. Er wordt gekeken naar verdere samenwerking met andere organisaties 
waaronder Agrarische Natuurverenigingen 
 
10. Rondvraag/w.v.t.t.k. + 11. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.41 uur de vergadering. 


