Algemene ledenvergadering 2009

VWGA-archief naar het Stadsarchief?

Hanna Hirsch

Jan van der Ben
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ieronder volgen de notulen van de ALVvan de Vogelwerkgroep Amsterdam, welke plaatsvond op
vrijdag 20 maart 2009.

1. Opening Voorzitter Frank van Groen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er volgt
een korte kennismakingsronde.
2. (Her)verkiezing van bestuursleden Bij acclamatie vindt de herverkiezing plaats van Jan van der Ben als
algemeen bestuurslid. In het begin van het jaar is Wendy Bach Kolling afgetreden als bestuurslid. Roely
Bos en Zweitse Scheeringa worden bij acclamatie verkozen tot nieuwe algemene bestuursleden. Het is
de bedoeling dat Roely na een periode van gewenning en inwerken het secretariaat overneemt van de
huidige secretaris Hanna Hirsch.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2008 Het bestuur heeft in het afgelopen jaar
met Ruud Vlek overleg gevoerd over de te zetten stappen om het archief van de VWGA voor de toekomst
veilig te stellen en toegankelijk te houden. Hij heeft een duidelijk overzicht, ook over de delen die niet bij
hem in beheer zijn. Het archief laat duidelijk de ontwikkeling van de stad zien.
Er is een gesprek geweest met het Gemeentearchief en het Gemeentearchief heeft een offerte uitgebracht
(totaal€ 25.000). Het gehele proces zal binnen afzienbare tijd kunnen gebeuren. Belangrijk is nu de
fondsenwerving. Er worden mededelingen gedaan over de invulling van de tweede Amsterdamse Stadsvogeldag. Het idee wordt geopperd om op de website van de VWGA de link naar de Gierzwaluwenwerkgroep
Amsterdam actueler te maken.
4.Jaarverslag 2008 Het jaarverslag wordt besproken. Het wordt belangrijk gevonden dat de Commissie
Bescherming weer versterking krijgt. Complimenten waren er voor de webmaster.
5. Financiën Het was niet mogelijk om de kascontrole over het financiële jaarverslag van 2008 uit te voeren. Dit heeft de kascontrolecommissie ons per e-mail laten weten. Het jaarverslag was nog niet afgerond.
Enkele oorzaken hiervoor waren een langdurige en onduidelijke overdracht en tijdsproblemen. Zo is ook
de begroting 2009 niet gemaakt. De aanwezige leden gaan akkoord met het voorstel van de kascontrolecommissie de controle te doen zodra de financiële stukken gereed zijn en hiervan melding te maken in De
Gierzwaluw van september, of als het eerder kan via de website.
Er is een goede inhaalslag gemaakt wat betreft de niet betaalde contributies van 2007 (de acceptgiro's
werden toen teruggestuurd). Leden die enkele jaren niet betaald hebben, hebben een brief gekregen. Wie
nog steeds niet gereageerd heeft, is uit het actieve ledenbestand gehaald.
6. Rondvraag Er wordt aandacht gevraagd voor het Jaar van de Visdief.
Er komen verschillende nieuwe boeken uit: Handboek van de Nederlandse vogels (KNNV) en de eerste
stadsvogelgids: Stadsvogels; bouwen, beleven a beschermen (YBN).
Na de pauze laat Jan Timmer inspirerende en kleurrijke videobeelden zien van de reis die hij met andere
leden van de Vogelwerkgroep naar Suriname maakte.
Naschrift Helaas is het, ondanks de toezeggingen, niet gelukt het financiële jaarverslag van 2008 af te
ronden en voor te leggen aan de kascontrolecommissie. Het bestuur biedt hiervoor haar excuses aan en is
inmiddels op zoek naar een structurele oplossing.
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en aantal jaren geleden is door de Vogelwerkgroep Amsterdam een poging gedaan om ons
archief onder te brengen bij het Stadsarchief van de gemeente Amsterdam. Die poging is toen
gestrand op de financiering. Het archief wordt sinds jaar en dag beheerd door Ruud Vlek, de
onvolprezen historisch ornitholoog van de Amsterdamse regio.
Het huidige bestuur heeft opnieuw besloten om een offerte bij het stadsarchief te vragen. Dit keer
om de verhuizing echt tot een goed einde te brengen.
De omvang van het archief is momenteel niet minder dan ca. 15 meter! De oudste stukken dateren
van begin vorige eeuw. Het bevat de volgende onderdelen:
• het bestuursarchief met o.a. correspondentie; ca. 2 meter;
• het personenarchief van werkgroepleden en Amsterdamse ornithologen; ca. 3,5 meter;
• het archief met inventarisaties van vele Amsterdamse natuurgebieden; ca. 4 meter;
• het soortenarchief met de soorten (thans 325!) die in de Amsterdamse regio zijn waargenomen;
onderdelen zijn het foto- en filmarchief en het archief m.b.t. ringgegevens; ca. 4 meter;
• de eigen publicaties (tijdschriften en boeken) van de verschillende vogelwerkgroepen die Amsterdam in de afgelopen 100 jaar heeft gekend.
De werkzaamheden die het stadsarchief heeft aangeboden bestaan uit inventarisatie, schoning,
ordening en ontsluiting. De inventarisatie zal leiden tot een logische, gestructureerde lijst
met beschrijving van de aanwezige archiefstukken. De inventaris komt op de website van het
Stadsarchief. Alle te bewaren documenten, foto's e.d. worden volgens de gangbare normen verpakt
in zuurvrije omslagen en dozen.
Het wordt dan mogelijk op de website documenten te raadplegen en scans daarvan te bestellen.
Daarnaast kunnen de foto's en films online worden bekeken. Kortom: het archief wordt
toegankelijk voor iedereen die dat wil. En men kan eenvoudig worden geïnformeerd over wat het
archief te bieden heeft. Niet alleen online maar ook gewoon door het Stadsarchief binnen te lopen.
Natuurlijk kost deze operatie geld: de offerte van het stadsarchief bedraagt bijna €25.000. Dat geld

hebben we niet. We moeten dus op zoek naar subsidie. Naar verwachting zal het Prins Bernhard
Cultuurfonds de helft van het bedrag subsidiëren. In het verleden is door de VWGA €1.500
gereserveerd; dit bedrag staat op de balans van de jaarrekening. Ook Vogelbescherming Nederland
is om een donatie gevraagd. Er blijft dan nog een gat van ca. €10.000 over. Het bestuur van de
VWGA is naarstig op zoek naar manieren om dit gat op te vullen. Een van manieren is de leden
van de Vogelwerkgroep Amsterdam een eenmalige - uiteraard vrijwillige - bijdrage te vragen. Het
bestuur doet graag een beroep op de leden voor andere briljante ingevingen!
Suggesties s.v.p. naar janvdben@planet.nl.
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