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Verslag van de algemene ledenvergadering, 24 maart 1988 Goede Herderkerk

Aanwezig: 52 leden. Hilversum.

1. Opening; Ingekomen stukken.

De voorzitter, Henk Hardon, opent om 20.00 uur de vergadering en heet

iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder de ereleden R.Tabois en

D.Jonkers.

Bericht van verhindering werd ontvangen van: Bernadette Magrijn, Joke Hardon, en

de heren N.Dwars, J.Bos, K.Murris en N.Klippel.

Ingekomen: Brief Wereldnatuurfonds, waarin ons een subsidie ad

ƒ 1000.— wordt toegezegd ten behoeve van het Gierzwaluw-dakpannen-

projekt.
Henk stelt de zittende bestuursleden voor, ten behoeve van de aanwezige
nieuwe leden.

2. Vaststelling verslag Alg. Ledenvergadering 27.3.1987.

Geen op- of aanmerkingen; verslag derhalve goedgekeurd.

3. Goedkeuring Jaarverslagen secretaresse en subgroepen.

Bij de ondertekening van het Jaarverslag Cursus is de naam van Carla

Holzenspies weggevallen.

Overige jaarverslagen geen op- of aanmerkingen, derhalve goedgekeurd.

4. Bespreking financieel beleid.

Fin. overzicht: D.Jonkers wil graag weten wat de ƒ 37. — onder "Vogeljaar"
voor kosten zijn. Henk zegt dat wij altijd het geld inden vóór een en

ander weer terugging naar Het Vogeljaar. Er resteerde nog een post van

ƒ 37. —

.

Op een vraag van J.Meijer antwoordt Laura Mudde, dat de post "nog te be-

talen 1985" inmiddels doorgeboekt is.

H.Hardon wijst er op, dat uit de balans wel geconcludeerd kan worden

dat er voldoende geld is om de kosten van Vogels tussen Vecht en Eera

te betalen.

Mevrouw B.Rump vindt ƒ 4500.— voor De Korhaan (begroting) voor druk-

kosten en verzending erg hoog, vergeleken met het clubblad dat een ver-

eniging waar zij lid van is, uitgeeft. Het blijkt, dat bedoeld clubblad

in eigen beheer wordt uitgegeven.

L.Reddingius verwondert zich over de ƒ 250.— voor "cursus" (begroting),
aangezien de cursus zichzelf altijd bedropen heeft. H.Hardon legt uit

dat deze post is opgevoerd, omdat het bestuur besloten heeft een ver-

volgcursus op te zetten.

J.Meijer wil het bedrag voor de Subgroep Avifauna (ƒ 400.—) opdelen
tussen Subgroep Avifauna en Subgroep Nestkasten, K.Hardon verduidelijkt,
dat de Subgroep Nestkasten eigenlijk ter ziele was, maar dat inmiddels

D.Jonkers bereid is gevonden deze Subgroep weer op te starten, ƒ 250.—

zal weggetrokken worden bij Subgroep Avifauna en ondergebracht worden

bij Subgroep Nestkasten.
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Aangezien de beide leden van de Kascommissie, de heren Klippel en

Murris, afwezig zijn, leest H.Hardon hun verslag voor. De boeken zijn in

orde bevonden en aan de penningmeesteresse, L.Mudde, wordt décharge ver-

leend
.

De nieuwe Kascommissie zal bestaan uit N.Klippel en Conny Rosier. Deze

laatste stelt voor ook nog een reservelid te benoemen, die dan volgend

jaar samen met haar de Kascommissie zou kunnen vormen. De heer D.Heuweke-

raeijer biedt zich als zodanig aan.

5. Bestuursverkiezing.

H.Hardon deelt mee, dat er sinds de agenda voor deze vergadering in de

Korhaan gepubliceerd werd, nog een bestuurscandidaat is bijgekomen,

n.1. D.Jonkers voor de Subgroep Nestkasten. In het afgelopen jaar heeft

H.Moerman geprobeerd deze Subgroep nieuw leven in te blazen, maar

ondanks enthousiaste pogingen is dat niet gelukt. D.Jonkers wil

nu een nieuwe poging wagen en heeft zich derhalve als bestuurscandidaat

beschikbaar gesteld.
Voor de functie van Voorzitter is kandidaat: Jacques Meijer. Er zijn

geen tegenkandidaten of bezwaren en derhalve is hij benoemd.

Voor de functie van Sekretaris is kandidaat: Marijke de Graaf. Er zijn

geen tegenkandidaten of bezwaren en derhalve is zij benoemd.

Hetzelfde geldt voor R. van den Akker (Subgroep Propaganda), D.Jonkers

(Nestkasten) en B.Dwars (Algemeen Bestuurslid).

6. Rondvraag.

L,Visser vindt dat zoveel raogelijk natuur- en milieugroeperingen zouden

moeten protesteren tegen het Mobiliteits-scenario van de regering.
H.Hardon zegt dat dit ongetwijfeld de aandacht van het nieuwe bestuur

zal hebben.

D.Jonkers wil graag iets horen over de stand van zaken m.b.t. Het Boek.

H.Hardon is erg gelukkig dat er voldoende geld is om de drukker te betalen.

Hij schat dat er nog 500 boeken te verkopen zijn: 400 in magazijn en

ongeveer 100 bij de "wederverkopers". Hij verwacht nog verkoop op de

komende jaarmarkten.

L.Reddingius zou het een goed idee vinden wanneer er een natuurbeschermings-
deskundige in het bestuur zou kunnen komen. H.Hardon zegt, dat dit altijd

zijn grootste wens is geweest, vooral met betrekking tot bestemmings-

plannen; hij hoopt dat het nieuwe bestuur hieraan de nodige aan-

dacht zal kunnen besteden.

C. Rosier vraagt of de kwestie van "Verzekeringen tijdens excursies"

eens besproken/geregeld zou kunnen worden. H.Hardon antwoordt dat dit

al een punt voor de eerstvolgende bestuursvergadering is.

B.Rump zou graag een regeling willen hebben voor het vervoer van deelne-

mers aan excursies (wanneer het beginpunt anderszins moeilijk bereikbaar

is). H.Hardon stelt voor dat zij kopij levert voor een oproep in

de Korhaan.

D. Jonkers deelt mee dat het Ministerie van Landbouw bezig is met een

werkgroep voor "Natuur in de Stad".

F. v.d. Weijer heeft nog enige mensen nodig om zijn Knobbelzwanenprojekt

te bemannen. Voorts worden medewerkers gevraagd voor weidevogelbescherming
in de Egelshoek. De betreffende boer heeft erin toegestemd dat er be-

schermd wordt wanneer hij b.v, gaat maaien. Opgeven bij A.Vermeule.
i
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7. Sluiting.

H.Hardon sluit het officiële deel van de vergadering om 20.45 uur

en overhandigt de voorzittershamer (in gebruik sinds het 15-jarig

■jubileum van de VWG) aan Jacques Meijer, de nieuwe voorzitter.

Jacques Meijer overhandigt de aftredende bestuursleden, denk Harden en

Wil Bindt, enige afscheidscadeaux. waarop de nieuwe bestuursleden: Jacques neijer..

Rick v.d. Akker, Marijke de Graaf en Dick Jonkers, achter de tafe

plaatsnemen. Ingevolge een eerder gedaan verzoek door Leny Reddingius

stellen zij zich aan de vergadering voor. D.Jonkers zet daarbij zijn

plannen voor de Subgroep Nestkasten uiteen. Het is verheugend, dat in

het afgelopen seizoen de eerste Gierzwaluw-nestgelegenheid (in Souburg;

bewoond werd.

J.Meijer sluit tenslotte ook dit deel van de bijeenkomst

Wil Bindt


