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Verslag van de Algemeene Ledenvergadering, 27 maart 1987, Noorderkerk, Hilversum.

Aanwezig: 36 leden

1. Opening; ingekomen stukken.

Bericht van verhindering werd ontvangen van de dames E.Disselkoen en

J.Mardon, en de heren J.Harder, H.Moerman en R.Sinoo. Verder geen inge-

komen stukken.

2. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering 27 maart 1986.

D.Jonkers informeert naar de stand van zaken ra.b.t. gierzwaluwdakpannen

(punt 2 verslag). H.Mardon antwoordt, dat Man de Soete zich het lot van

de gierzwaluwen heeft aangetrokken, resulterend in de plaatsing, binnen-

kort, van 10 gierzwaluwdakpannen aan een school in de Geraniumstraat

te Hilversum. De brandweer zal de pannen plaatsen, en maakt daar een

oefening van.

D.Jonkers deelt mee dat hij de heer Postma inmiddels benaderd heeft

i.v.m. weidevogelbescherming. Nu moeten de VWG-leden hieraan raeewerken;

aangezien zich ter vergadering geen vrijwilligers melden, zal een stukje
in de Korhaan geplaatst worden, waarvoor D.Jonkers de tekst zal leveren.

Henk Mardon deelt mee, dat in punt 4a een betreurenswaardige fout staat:

de heer Grootes is in 1986 overleden en maakte geen deel meer uit van de

Xascomraissie.

Verslag Ledenvergadering 27.3.1986 overigens goedgekeurd.

3. Goedkeuring jaarverslagen sekretaresse en subgroepen over 1986.

M.Mardon deelt mee dat van de nog ontbrekende verslagen van de subgroe-

pen Eempolders, Cursus en Nestkasten de eerste twee ter vergadering zijn

ingeleverd; door het ontbreken van een Nestkast-coordinator is er geen

verslag van deze subgroep. Da Eempolder- en CursusverSlagen worden door

H.Mardon voorgelezen. Zij zullen in de volgende Korhaan gepubliceerd

worden.

Verslagen goedgekeurd met dank aan de samenstellers.

4. Bespreking financieel beleid.

a. De Kascommissie. bestaande uit de heren Bloemendaal en Murris, heb-

ben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.

b/c. Rekening 1986 en Begroting 1987.

D.Jonkers vraagt of er geen inkomsten uit propaganda geweest zijn.
H.Mardon zegt, dat er ongeveer quitte gespeeld is: De stands kosten

n.1. ook geld.

C.Rosier vindt het verschil tussen de uitgaven voor de bibliotheek

in 1986 (ƒ 52,95) en de begroting 1987 (ƒ 250.—) wel
erg groot.

K.Mardon antwoordt dat deze uitgaven van jaar tot jaar inderdaad

kunnen verschillen al naar gelang hetgeen wordt aangeschaft.
De heer Hennephof vindt het bedrag van meer dan 14 duizend gul-
den op de girorekening te hoog, aangezien er ook een Plusrekening is,
waar maar ruim 7 duizend gulden op staat. L.Mudde antwoordt dat wij
in afwachting waren van een nieuwe girorekening speciaal voor "Het

Boek" en dat een deel van rekening 2529179 nu overgeheveld zal worden

op de nieuwe giro. Bovendien waren er aan het eind van het jaar al

veel contributiebetalingen gedaan door de leden.

Nico Klippel vraagt hoe de financiering van het boek geregeld is.

De voorzitter, Henk Hardon, opent de vergadering en heet iedereen har-

telijk welkom, in het bijzonder de ereleden R.Tabois en D.Jonkers.

Als gevolg van de vorstperiode was de Goede Herderkerk nog steeds niet

beschikbaar, vandaar dat de vergadering in de Noorderkerk plaatsvindt.
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Henk zegt dat ƒ 6.500.— nog niet expliciet gedekt is door subsidies,

reserveringen, giften, verkoop, etc. In noodgeval kunnen wij het te-

kort uit eigen middelen dekken - op de balans staan bedragen voor kapi-

taal en reserve inventaris voor een totaal van + ƒ 4.000. —. Hij wijst

erop dat het boek intensief gepropageerd wordt en hij verzekert N.Klippel

dat de leden nooit de dupe mogen en zullen worden van het uitbrengen van

Het Boek.

Op een vraag van P.Vos antwoordt H.Mardon dat wij 1750 boeken moeten

verkopen om "rond" te zijn en alle subsidies te kunnen teruggeven. Hij

acht dit zeer zeker een haalbare kaart: Door de inspanningen van

J.Meyer hebben enige bedrijven en grote instellingen ons toegezegd dat

zij 1400 exemplaren zullen afnemen en wij hopen op veel enthousiasme bij

de leden waar het de aanschaf van één of meerdere exemplaren van boek

betreft. Overigens verzoekt H.Mardon D.Jonkers om na de bestuursveiic„ezing

een overzicht te geven van de stand van zaken m.b.t. Het Boek.

d. De penningmeesteresse wordt décharge verleend.

e. H.Mardon dankt de heren Bloeraendaal en Murris voor hun bemoeiingen in-

zake de Kascommissie. Benoeming nieuwe Kascommissie: De heren Murris en

Klippel.

5. Bestuursverkiezing.

Er zijn geen tegencandidaten bij het bestuur aangemeld.

H.Mardon zegt dat hij nog één jaar voorzitter wil zijn en dan zijn func-

tie overdraagt. Het zou prettig zijn als er onder de leden iemand was

die voor de functie voelde - die zou dan dit jaar kunnen "meelopen"

in het bestuur en "ingewerkt" het voorzitterschap kunnen overnemen.

Er hebben zich geen candidaten aangemeld voor de vacatures in de

subgroepen Propaganda en Nestkasten. H.Mardon zegt, dat Joke Mardon

Propaganda "erbij" doet en dat wij voor Nestkasten de heer H.Moerman

bereid hebben gevonden één en ander te (re)organiseren. H.Moerman wil

echter de beslissing al dan niet een bestuursfunctie te aanvaarden nog

even uitstellen tot hij een beter overzicht van de werkzaamheden heeft.

Hierna geeft D.Jonkers een overzicht van da stand van zaken m.b.t. Het

Boek. Hij heeft het volste vertrouwen in de bereidheid en het enthou-

siasme van de leden om het boek aan te schaffen. Op een hoofdstuk en

twee soorten na zit alles in de tekstverwerker. Correctie e.d. moet vóór

de zomervakantie klaar zijn. Litho's zijn uitgezocht, zwart/wit fotowerk

is onderweg. Op de omslag zal een schitterende Korhaan verschijnen.

Er gaat een intekenlijst rond voor het boek "Vogels tussen Vecht en

Eem", waarop 8 leden spontaan intekenen voor een totaal van 15 exem-

plaren.

6. Rondvraag. De heer v.d. Brink vraagt of een nieuwe voorzitter niet

uit het bestuur komt. H.Mardon antwoordt dat de voorzitter uit de leden

moet komen.

P.Vos wil graag iets horen over het programma voor de Jubileumdag.

Hoewel dit gepubliceerd werd in de Korhaan van februari j.1., geeft H.Mar-

don nog een nadere toelichting: De VWG kon zijn 20-jarig bestaan niet

herdenken op de exacte dag, omdat toen Het Boek nog niet klaar was.

Daarom is de jubileumdag georganiseerd op de datum waarop Het Boek zal

worden uitgebracht. Toen dit gepland was, kwam de SVN (Saraenwerkende

Vogelwerkgroepen Noord-Holland) met het idee de vierde Noordhollandse

Vogeldag te koppelen aan onze jubileumviering en dit vond het bestuur

een uitstekend plan, mede gezien het feit dat de SVN het merendeel

van de kosten voor zijn rekening neerat.

H.Mardon deelt voorts nog mee dat het sluitstuk van de Jubileumdag zal

zijn een film te vertonen door de heer Suetens uit Belgie.

7. De vergadering wordt om 21.45 uur door de voorzitter gesloten.

Will Bindt


