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Verslag Algemene Ledenvergadering, 22 maart 1984

Goede Herderkerk, Hilversum

Aanwezig: 49 leden

1. Opening; ingekomen stukken:

Er zijn geen ingekomen stukken.

2. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering van 24 maart 1983.

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

3. Goedkeuring van de jaarverslagen:

Deze worden goedgekeurd met de volgende opmerkingen:

a Secretaris: Jelle Harder vraagt wat de herwaardering Vrije Vogelreservaten
van Vogelbescherming inhoudt. Han de Soete legt uit dat we deze reservaatjes

(in het Gooi ongeveer 10) afgaan en de waarde ervan voor vogels bepalen.
Eventueel kan er dan een nieuwe beheersovereenkomst met Vogelbescherming

gesloten worden.

Erik Lam wijst erop dat bij punt j) moet staan N.J.N. afd. Laren-Blaricum

en bij punt k) N.J.N. afd. Hilversum.

_b Subgroep Avifauna: Bij de opgesomde broedvogelinventarisaties op blz. 9

moeten de volgende namen worden gewijzigd: Oud-Bussum: Fluister en v. Woersem

i.p.v. Fluister en Jonkers; Eemnes-weidegebied: R. Willemstein i.p.v.

J. Harder. Bovendien is ook de gemeente Huizen geïnventariseerd door J. Harder,

c Subgroep Nestkasten: Erik Lam meent dat de ACJN (afd.Bussum) is opgeheven

en de controleurs van Bikbergen dus geen lid hiervan kunnen zijn.

Zeker is dit niet.

c[ Subgroep Excursie en e Subgroep Vogelcursus: geen opmerkingen

_f Subgroep Eempolders: Jelle Harder vraagt namens Lenie Reddingius of de VWG

niet meer aan weidevogelbescherming kan doen. Rob Kole antwoordt dat het

bestuur hier wel aan werkt maar dat we één persoon zoeken die dit op zich

wil nemen (Liefhebbers??) Dick Jonkers heeft de suggestie om onder de boeren

affiches met ons stempel erop te verspreiden.

£ Subgroep Korhaan: Jaap Hekel vraagt waarom de toegezonden N.J.N. blaadjes
niet altijd bij de rubriek Literatuur vermeld staan. Henk adviseert om alle

blaadjes naar Rob Molenbeek te sturen en zal het aan Lenie vragen.

h_ Subgroep Propaganda: Dick Jonkers constateert dat er geen ledengroei meer is

en wijdt dit aan de gemaakte propaganda die volgens hem te summier is.

De VWG zou op meer plaatsen met stands en met meer mensen moeten staan,

Han de Soete merkt op dat i.h.a. de stand weinig nieuwe leden opleveren,

behalve bij Singer. Volgens Emmy Disselkoen levert de vogelcursus ook al

weinig nieuwe leden op.

Concluderend zullen we ons in de volgende jaren beduidend meer met actieve

propaganda moeten bezighouden, Han zal daarom binnenkort met een degelijk

plan komen.

Henk Hardon opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Bericht van verhindering is ontvangen van Rie de Wijs, Fred van Klaveren en

Ger Blok. Door de afwezigheid van Ger is het programma na de pauze gewijzigd.
Henk wijst er op dat in de balans per 31 december 1983 een foutje geslopen is:

voor de excursie Vlieland is al een bedrag van fl.345,—— vooruit ontvangen
i.p.v.fl.140,——. Het eindcijfer klopt wel.
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i_ Subgroep Vogel- en Natuurbeschemingswacht Zuidelijk Felvoland;

De heer van der Zwaan vraagt of er in deze polder niet meer contact met de

agrarische bevolking te krijgen is in het kader van de weidevogelbescherming
Deze subgroep doet ook mee aan de discussie die binnen het bestuur is ge-

start omtrent dit onderwerp.

Dick Jonkers vindt het kwalijk dat er weer geen vertegenwoordiger van deze

subgroep aanwezig is en dringt er op aan hier volgend jaar wel voor te zorg-

en.

Henk bedankt vervolgens iedereen van de verschillende subgroepen voor zijn of

haar inzet.

4. Bespreking van het financieel beleid :

a Verslag van de kascommissie: de kascommissie heeft de inkomsten en uit-

gaven accoord bevonden.

b_ Vaststelling van de rekening over 1983;

De heer van der Zwaan lijkt het onverstandig om meer aan propaganda uit :te

gaan geven bij een nadelig saldo van fl. 534, — en stelt daarom voor om

de contributie te verhogen. Henk licht toe dat we dit bedrag in de vorm van

een subsidie van de gemeente Hilversum krijgen zodat contributieverhoging

niet nodig is. Rob Moolenbeek merkt op dat de heer van der Zwaan natuurlijk

altijd z*n eigen bijdrage vrijwillig kan verhogen!

c_ Vaststelling van de begroting over 1984: Hierover en over de balans geen

opmerkingen,
id Décharge van de penningmeesteresse

Benoeming kas commissie; Henk bedankt Rick van den Akker en Jacques Meijer

voor het controleren van de boeken. De nieuwe kascommissie bestaat uit

Jacques Meijer en J. Grootes.

5. Bestuursverkiezing:

Er zijn geen tegenkandidaten voorgedragen en het bestuur blijft dus ongewijzigd

6. Rondvraag:

Dick raadt iedereen aan speciaal op Kruisbekken te letten, er zijn namelijk al

een aantal broedgevallen vastgesteld, o.a. bij de Lage Vuursche.

Jessy van Leyden vraagt wanneer het heideveldverslag klaar is. Rob Moolenbeek

kan hierop moeilijk een datum noemen, wel voor het eind van dit jaar. De opzet

is wat kleiner: alleen de 3 grote heidevelden. Dick begrijpt niet waarom het

zo lang duurt en wijst er op dat de gegevens ondertussen verouderd zijn en

voor het beheer daarom minder bruikbaar worden.

Jelle heeft nog wat mensen nodig die bij de inventarisaties van Laren en

Eemnes willen helpen.
Mevrouw Pesch heeft een aantal vragen over nestkasten. Henk raadt haar aan

eens mee te gaan met een controleur.

Erik vraagt naar het braakballenverslag, Dit komt zeer spoedig uit.

7. Sluiting

P. Dieperink


