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NOTULEN VOORJAARSVERGADERING VAG 2018 
Plaats: ’t Vinkhuys te Groningen           Datum: 18 april 2018 
Aanwezig volgens presentielijst: Gerrit Andringa, Egbert Boekema 
(voorzitter), Johan Bos, Maricée Ten Bosch, Arjo Bunskoeke (secretaris), Klaas van Dijk, 
Ans Durenkamp, Klaas Heeres, Maarten Jansen, Kor Raangs, Cor van Schijndel, Andre 
Sikkema, Willy Sjaarda, Aart van der Spoel, Leo Stockmann, Hans van Straaten, Pieter 
Tepper, Dick Veenendaal (penningmeester), Jan Henk Venema (bestuurslid), Gerrit van 
Werven, Jørn Zeiler, Piet Zuidhof, Anne Zwart 
Totaal 23 personen volgens de presentielijst. 
Afwezig (m.k.):Marinus Brijker, Vera Jongman, Harm Jan Kiewiet, Guido Meeuwissen en 
Marcel Wolfs. Totaal 6 personen. 

 
Voorafgaand aan de vergadering was er een lezing van Johan Bos over de 
Wespendief als broedvogel in Groningen. Die lezing werd bijgewoond door ongeveer 
48 personen. 
1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Egbert Boekema opent de vergadering om 21:24 uur. 
Bij punt 8 wordt als punt 8A toegevoegd: afscheid redactielid Grauwe Gors. 
 
2. Inventarisatie rondvraag 
Er zijn geen opgaven voor de rondvraag. 
 
3. Notulen najaarsledenvergadering 13 december 2017 
Geen opmerkingen, waarmee de notulen zijn vastgesteld. 
 
4. Mededelingen 
Er hebben zich zes personen afgemeld voor deze vergadering bij de secretaris. 
De aanwezigen wordt verzocht de presentielijst te tekenen. 
 
Financiën 
5. Jaarrekening 2017 
Toelichting penningmeester 
De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarrekening, waarna er 
gelegenheid is voor vragen. 
Er wordt gevraagd of dat zwanenonderzoek wel nodig is, want het kost veel geld. De 
penningmeester legt uit dat dit geen Avifauna-geld is maar dat dit betaald wordt door 
de provincie. Voor deze subsidie wordt ook jaarlijks verantwoording afgelegd aan de 
provincie. 
Willy Sjaarda vraagt naar het tekort van 8429,79 euro. Dit komt vooral ten laste van 
gereserveerd geld voor de Zwanenwerkgroep (subsidiegeld). Het geoormerkte geld 
voor de Wadvogelwerkgroep is iets gestegen. 
Algemeen wordt opgemerkt dat de jaarrekening wel wat inzichtelijker mag worden 
gemaakt en dat een en ander in het vervolg beter moet worden uitgelegd. 
 
6. Verslag kascommissie 
Kopieën van het verslag van de kascommissie zijn ter plekke aanwezig voor 
belangstellenden. Leo Stockmann geeft een toelichting: 
Op 12 maart heeft de kascontrole plaatsgevonden aan de hand van een checklist 
van 20 punten over inkomsten/uitgaven, transacties, nota’s etc. Er is geen aparte kas 
(contant geld). Alle grote bedragen zijn gecheckt en de kleine bedragen 
steekproefsgewijs. Hierbij is ook gecheckt of de bestuursleden de contributie hebben 
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betaald (dat was het geval). 
Zoals ook al vorig jaar is opgemerkt ontbreken offertes voor het maken van de 
Grauwe Gors, terwijl dat een grote uitgavenpost is. De kascommissie vindt dit niet de 
goede gang van zaken, omdat hierdoor deze uitgave niet goed kan worden 
gecontroleerd. De kascommissie raadt het bestuur aan om een gespecificeerde 
offerte op te vragen, zodat deze grote uitgaven post beter kan worden gecontroleerd. 
De financiële administratie was verder in orde en dat geld ook voor de financiële 
zaken in het algemeen: de algemene reserve (niet geoormerkt geld) is zo’n 10000 
euro. 
De kascommissie geeft de vergadering het advies om het bestuur decharge te 
verlenen. De vergadering gaat hiermee onder applaus akkoord. 
Het verslag van de kascommissie zal als bijlage bij de notulen worden gevoegd.  
 
 
7. Benoeming kascommissie 
Leo Stockmann is aftredend en hij wordt bedankt voor zijn extra lange termijn. Voor  
Pieter Tepper wordt het zijn tweede termijn. Hans van Straaten is bereid zitting te 
nemen in de kascommissie. De vergadering stemt unaniem in met hun beider 
(her)benoeming. 
 Zowel Leo en Pieter worden bedankt voor hun controlerende werkzaamheden. 
 
8. Aftreden & Verkiezing bestuursleden 
Arjo Bunskoeke is volgens rooster aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen 
nieuwe kandidaten gemeld voor het bestuur. Hij wordt daarom bij acclamatie 
herkozen. 
8A. Afscheid redactielid Grauwe Gors 
Maricée Ten Bosch neemt na een aantal jaren nu afscheid van de redactie van de 
Grauwe Gors (GG). De voorzitter bedankt haar voor haar bijdrage in een tijd dat ons 
tijdschrift een moeilijke periode beleefde door de financiële perikelen en de verande-
ring naar de veelkleurige jaaruitgave van tegenwoordig. Als dank ontvangt ze een n 
cadeau. Er wordt gezocht naar nieuwe redactieleden. Er zijn twee potentiële nieuwe 
kandidaten in beeld, maar verdere versterking is zeker welkom. 
 
10. Jaarverslag 2017 
Het jaarverslag van de secretaris geeft geen aanleiding tot opmerkingen en vragen. 
 
11. Jubileumjaar 
Dit jaar bestaat de vereniging 50 jaar. De oprichtingsvergadering was op 23 februari 
1968, maar de officiële oprichting bij de notaris op 15 mei 1968. De laatste datum is 
dan ook de dag waarop we ons 50 jarig bestaan willen vieren. De jubileumcommissie 
heeft een programma van een halve dag gemaakt met excursies, lezingen en een 
lopend buffet: zie de uitnodiging die daarover is rondgestuurd. Jan Henk geeft nog 
een samenvatting van het programma en wijst de aanwezigen er op dat men zich 
moet opgeven voor 6 mei a.s. 
In oktober is er dan nog onze jubileumexcursie naar Helgoland. Hiervoor kan men 
zich nog steeds aanmelden. 
 
11. Rondvraag/w.v.t.t.k. + 12. Sluiting 
Er is niets voor de rondvraag. 
De voorzitter sluit om 21.52 uur de vergadering.  
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Kascontrole over het jaar 2017 van Avifauna Groningen 
                                door Pieter Tepper en Leo Stockmann 
Datum: 12 maart 2018 (’s avonds) 
Locatie: Bij Dick Veenendaal (penningmeester), Boermanjeweg 21, Usquert 
Leo heeft voor de derde keer zitting in de kascontrolecie, Pieter voor de eerste keer. 
Controle is mede gedaan aan de hand van de ‘Checklist kascontrole’ (concept, 20 controlepunten; 
geschreven januari 2016). 
 
Bescheiden: 
-Inkomsten en uitgaven (totaaloverzicht 2017) 
-Overzicht transacties ASN bank (Af en Bij) 01-01-2017 t/m 31-12-2017 
-Overzicht transacties ING bank (Af en Bij) 01-01-2017 t/m 31-12-2017 
-Gedetailleerde overzichten van bankzaken (computer penningmeester) 
-Ordner met nota’s 
-(Er is geen aparte kas met geld) 
 
Grotere bedragen uit het totaaloverzicht zijn nader geanalyseerd en in orde bevonden. 
Het betreft: 
-Inkomsten van contributies, giften, zwanenwerkgroep, wadvogelwerkgroep 
-Uitgaven voor Grauwe gors, wadvogelwerkgroep, zwanenwerkgroep, lezingen, website 
 
Steekproefsgewijs zijn kleinere inkomsten/uitgaven gecontroleerd en in orde bevonden. Ook 
bestuursleden hebben over 2017 hun contributiebijdrage gedaan. Declaraties zijn eveneens 
gecontroleerd en in orde bevonden. 
 
Opgemerkt voor de boekingsjaren 2015 en 2016 is door de kascontrolecie dat voor een grote uitgave 
als die voor De Grauwe gors een offerte zou moeten zijn aangevraagd. Dan bestaat er voor de 
kascontrolecie ook de mogelijkheid offerte en nota’s (druk, opmaak) te vergelijken. Voor het jaar 
2017 zijn eveneens geen offertes opgevraagd, nota’s (Tom Venema Ontwerp Bureau) waren wel 
aanwezig. Het bestuur moet akkoord zijn met de voor de gevolgde constructie aangaande De Grauwe 
gors. 
Reserves ten bate van zwanenwerkgroep en wadvogelwerkgroep worden beheerd door de 
vereniging, maar zijn gelabeld aan de werkgroepen. 
 
Banksaldi, gecontroleerd en in orde bevonden. 
ING: 01-01-2017: € 1451,40, 31-12-2017: 2964, 32 
ASN: 01-01-2017: € 24500,00, 31-12-2017: € 14557, 29 
Totaal: 01-01-2017: € 25951,40, 31-12-2017: € 17521, 61 
 
De vereniging sluit het jaar 2017 af met een reservebedrag van bijna € 10.000,- (niet inbegrepen de 
reserves voor de wadvogel- en zwanenwerkgroep). 
 
Penningmeester Dick Veenendaal heeft de financiële zaken goed inzichtelijk op orde. Door die orde 
was het voor de kascontrolecie prettig werkbaar om een goede controle te doen. 
 
Op de alv van 18 april 2018 zal de cie verslag doen van haar bevindingen. 
 

Opgesteld: Leo Stockmann, mede namens Pieter Tepper, 13 maart 2018. 
 
 
 


