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Aan alle leden van Avifauna Groningen 

 

 

EINDE VAN AVIFAUNA GRONINGEN? 
 

Op 22 november 2012 zal de najaarsledenvergadering plaatsvinden. Naast de begroting voor 

2013 en het voorstel voor de hoogte van de contributie in dat jaar, staat vooral de toekomst 

van Avifauna op het programma. 

 

Groei van vacatures 

Op het moment dat u deze brief ontvangt, hebben we binnen de vereniging veel vacatures 

openstaan: 

 

• Drie bestuursleden, waaronder de voorzitter en de secretaris, leggen hun functie neer. De 

facto heeft de vereniging dan geen bestuur meer. Een niet voltallig bestuur, van tenminste 

vijf leden, kan namelijk geen rechtsgeldige besluiten nemen. Daarmee is het bestuur 

krachteloos op bijvoorbeeld het gebied van natuurbescherming, maar ook intern. 

Besluiten zouden dan alleen kunnen worden genomen door de ledenvergadering, maar we 

kunnen toch niet zes keer per jaar een ledenvergadering bijeen roepen? 

• De hoofdredacteur van de Grauwe Gors stopt na het verschijnen van de Gors die nu bij u 

is binnengekomen. Ook andere redactieleden overwegen om te stoppen als er geen 

opvolgers worden gevonden voor de opmaker en hoofdredacteur (beide cruciale posities 

in de redactie).  

• De opmaker van de Grauwe Gors is dus inmiddels al gestopt (zie het voorwoord bij deze 

Gors). Zonder opmaker, en zonder voltallige redactie die alles aanlevert, kan er geen Gors 

meer gemaakt worden. 

• De beheerders van onze website stoppen per 1 mei 2013. Zonder websitebeheerder geen 

website. 

 

Als al deze vacatures niet worden ingevuld, is er geen vereniging meer! De respons op 

oproepen om activiteiten te gaan vervullen binnen de vereniging is tot nu toe nihil. Is dit het 

einde van onze vereniging? 

 

Ledenstop 
Omdat het er niet rooskleurig uitziet voor onze vereniging, gezien het ontbreken van enig 

animo voor de invulling van genoemde vacatures, is het totaal onduidelijk wat we nog aan de 

leden te bieden hebben. We hebben dan ook per direct besloten tot een ledenstop. We kunnen 

nu geen nieuwe leden aannemen en vervolgens niets bieden. 

 

Veranderingsproces 

Het is duidelijk dat Avifauna Groningen niet verder kan functioneren als vereniging, tenzij er 

een ‘dozijn’ mensen opstaat dat graag het stokje overneemt voor wat betreft de genoemde 

vacatures. Toch is het voortbestaan van Avifauna Groningen belangrijk omdat er nog 

verschillende activiteiten plaatsvinden, zoals excursies en lezingen, en natuurlijk de 

activiteiten op de website. Financieel het meest relevant zijn de werkgroepen. Ook al zijn dat 

er nog maar enkele, deze werkgroepen hebben wel een rechtspersoon nodig om te kunnen 

werken en om bijvoorbeeld subsidies binnen te halen. 



Als bestuur hebben we drie scenario’s bedacht: 

1. Doorgaan als vereniging. Gezien de problemen met het invullen van bestuursfuncties is 

dat niet mogelijk. Een optie is het verminderen van het aantal benodigde bestuursleden in 

de statuten van de vereniging. Dit kost echter geld, en is waarschijnlijk uitstel van 

executie. Ook de geringe animo van de leden, getuige het niet kunnen invullen van de 

vacatures en het schamele aantal bezoekers van ledenvergaderingen, rechtvaardigt niet om 

door te gaan als vereniging. 

2. Opheffing. Dit is onwenselijk en leidt, verenigingsbreed, tot meer kosten. Immers, de 

verschillende werkgroepen zouden ieder voor zich een rechtsvorm moeten kiezen om hun 

activiteiten goed voort te kunnen zetten. Dit geldt zeker voor de werkgroepen die sterk 

afhankelijk zijn van subsidies, zoals de Wadvogelwerkgroep en de Zwanenwerkgroep. 

Ook is er dan geen platform, geen verbindend element meer voor Groninger vogelaars. 

Maar de vraag is hoe erg dit laatste is, gezien het losse zand waar onze vereniging nu op 

drijft. 

3. Opheffen van de vereniging en doorgaan als stichting. Dit lijkt de meest voor de hand 

liggende oplossing. Een stichtingsbestuur kan uit één persoon bestaan, er zijn geen 

ledenvergaderingen meer nodig, de huidige leden kunnen in plaats van lid begunstiger van 

de stichting worden, en activiteiten kunnen nog steeds plaatsvinden. Hierbij is het echter 

nog wel steeds van belang dat verscheidene vacatures ingevuld worden. 

 

Aanstaande ledenvergadering 

Op de komende ledenvergadering willen we de onderwerpen in deze brief met u bespreken. 

We hopen natuurlijk op veel aanmeldingen voor het invullen van vacatures zodat Avifauna 

Groningen kan doorgaan als vereniging. Maar, gezien de ervaringen uit het recente verleden, 

lijkt dit (scenario 1) onhaalbaar. De buitengewoon lage opkomst bij de laatste 

ledenvergaderingen, waar ook al de hiervoor genoemde probleempunten aan de orde zijn 

geweest, is hiervoor ook een duidelijk teken. De laatste twee  scenario’s (2 en 3) lijken op dit 

moment het meest realistisch.. 

Eventuele (discussie)stukken voor de ledenvegadering op 22 november a.s. zullen t.z.t. op de 

website beschikbaar zijn. Uiteraard zal de toekomst van Avifauna Groningen nadrukkelijk het 

hoofdpunt zijn van de ledenvergadering. Het bestuur heeft vanwege de onzekerheden besloten 

het financiële deel van de vergadering te beschouwen als bijzaak. Als een soort pro memorie 

zal de begroting voor 2013 hetzelfde zijn als die voor 2012. 

 

HET IS AAN U HOE HET NU VERDER GAAT! 

 

De voorzitter, namens het bestuur van de vereniging 

 

Theo Jager 

 


