
Notulen van de voorjaarsvergadering VAG 2019 

plaats: ’t Vinkhuys te Groningen datum: 3 april 2019 

Aanwezig volgens de presentielijst: 

René Flach, Dirkjan Haan, Albert Jan Scheffer, Klaas Heeres, Willy Sjaarda, Piet Zuidhof, Klaas van 

Dijk, Maarten Jansen, Hans van Straaten, Wim Woudman, Alco van Klinken, Jan Henk Venema 

(bestuurslid), Egbert Boekema (voorzitter), Dick Veenendaal (penningmeester) en Harm Jan Kiewiet 

(bestuurslid, notulen). Totaal 15 personen. 

Afwezig met kennisgeving: 

Arjo Bunskoeke (secretaris), Berry Heijman, Els Heijman, Aart van der Spoel en Pieter Tepper. Totaal 

5 personen. 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent om 21.07 de vergadering en zegt dat de vergadering tot maximaal 22.00 zal 

duren. Hij geeft aan dat er vijf afmeldingen zijn. En op zijn verzoek houdt de vergadering een 

moment van stilte in verband met het overlijden van het oud-lid Arend Veenstra uit Westervelde. 

2. Inventarisatie rondvraag 

Alco van Klinken en Klaas van Dijk willen hier graag gebruik van maken. 

3. Notulen van de najaarsvergadering van 12 december 2018 

Op verzoek van Klaas van Dijk worden de volgende teksten aangepast. 

4. Mededelingen: “De voorzitter meldt…vindt.” wordt geschrapt. 

8. Rondvraag: “Het bestuur ontkent…worden verwijderd.” wordt geschrapt. 

Maarten Jansen zegt dat hij zich distantieert van de forumbijdrage van Klaas van Dijk die verwijderd 

is. 

Inhoudelijk zijn er de volgende punten. 

5. Notulen van de vorige keer: Klaas van Dijk vraagt of er voor de ALV het actieplan nog niet bij het 

bestuur bekend was. Dit was inderdaad op dat moment bij het bestuur bekend. 

Met inachtneming van bovenstaande punten worden de notulen vastgesteld. 

4. Mededelingen 

De voorzitter geeft aan dat het bestuur besloten heeft om het forum op de website in zijn huidige 

vorm te willen schrappen. Aanleiding daarvoor zijn (in willekeurige volgorde) spambijdragen, 

onbetamelijke bijdragen en een bijdrage die vanwege inbreuk op de privacy tot een aangifte leidde. 

De voorzitter geeft op dat laatste punt nog de toelichting dat dit zonder dat het bestuur dit wist, is 

gebeurd. Intussen is deze zaak afgedaan. 

De voorzitter meldt ook nog dat aankondigingen uiteraard wel op de website worden gezet 

(bijvoorbeeld excursies, big-day). Piet Zuidhof suggereert daarop om het forum om te dopen tot 

prikbord. Dit zal meegenomen worden. 



5. Jaarrekening 2018 en toelichting penningmeester 

Ook in 2018 hebben we een kleine groei in het ledenaantal gekend (+2, totaal aantal leden is nu 312). 

De ontvangen subsidie heeft betrekking op 2012/2013 en komt daarom ten gunste van de algemene 

reserve. 

Willy Sjaarda geeft aan dat ze de Grauwe Gors een fantastisch blad vindt maar dat ze het eigenlijk 

niet inkijkt. Maarten Jansen geeft daarop aan dat ze het dan beter weg kan geven, dat levert ook 

weer promotie op. De voorzitter geeft aan dat er 400 exemplaren gedrukt worden en dat daarvan 

ook deel voor promotie bedoeld is. Het maakt qua kosten weinig uit als er bijvoorbeeld 10 of 20 

minder gedrukt zouden worden. Voor de portokosten maakt het uiteraard wel uit als er minder 

verzonden hoeven te worden.  

De penningmeester merkt nog op de subsidies voor de werkgroepen ook gelabeld worden aan die 

werkgroepen, dus dat overschotten ook ten goede komen aan die werkgroepen. Tevens meldt hij dat 

er bijdragen gedaan zijn aan de totstandkoming van diverse boeken. En dat daarnaast een aantal 

leden de nieuwe vogelatlas van SOVON gesteund heeft namens Avifauna Groningen. De bijdragen 

voor die atlas zijn door de leden rechtstreeks aan SOVON gedaan en staan dus niet in de jaarrekening 

van Avifauna Groningen. 

6. Verslag kascommissie 

Aangezien Pieter Tepper afwezig is, doet Hans van Straaten verslag. Pieter heeft de kas 

gecontroleerd en geconstateerd dat alles in orde is. Hans sluit zich hierbij aan, maar wel met de 

opmerking dat beiden vinden dat sommige kostenposten wat gedetailleerder zouden mogen zijn. 

De vergadering verleent décharge aan het bestuur. 

7. Benoeming kascommissie 

Aangezien Pieter Tepper aftredend is, wordt er gevraagd om een nieuw kascommissielid. Dirkjan 

Haan en Wim Woudman melden zich spontaan aan. 

8. Aftreden en verkiezing bestuursleden 

Dick Veenendaal (penningmeester) en Jan-Henk Venema (algemeen bestuurslid) zijn aftredend en 

herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. Beiden worden bij acclamatie herkozen. 

9. Jaarverslag 

Klaas van Dijk meldt dat hij het forum op de website belangrijk vindt als communicatiemiddel naar de 

leden. Door het afschaffen van het forum (zie punt 4.) zal dit verdwijnen, wat hij jammer vindt. Er zal 

naar manieren gekeken worden om de communicatie op peil te houden en te verbeteren 

(bijvoorbeeld door weblogs of een  prikbord). 

10. Rondvraag 

Alco van Klinken meldt dat er op 4 mei een autoloze big day wordt georganiseerd. Zegt het voort! 

Klaas van Dijk zegt dat hij na het weidevogelsymposium door Johan Bos werd aangeschoten met de 

vraag of Avifauna Groningen geen afstand zou moeten nemen van het actieplan weidevogels. De 

voorzitter meldt dat wij het actieplan mede ondertekend hebben en dat wij niet de menskracht 

hebben om ons ten volle te storten op vogelbeschermingszaken. En dat we daarom de 

samenwerking zoeken met andere organisaties die op dit gebied actief zijn. Jan Henk Venema 

(namens het bestuur organisator van het Weidevogelsymposium dat tot doel had het 



Weidevogelplan Groningen nader toe te lichten waarbij de leden de mogelijkheid zouden hebben 

deze kritisch te beoordelen) vult aan dat wij als Avifauna Groningen in dit geval niet aan de zijlijn 

willen blijven staan. 

Klaas van Dijk vraagt zich af hoe in het vervolg dit soort zaken door het bestuur opgepakt worden, 

want hoe wordt er goedkeuring van de leden gewaarborgd? De vergadering geeft aan dat ze de 

huidige gang van zaken akkoord vindt. 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit om 22:01 de vergadering. 


