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Verslag van de algemene ledenvergadering, 16 maart 1989

Goede Herderkerk te Hilversum

Aanwezig: 47 leden

1. Opening en ingekomenstukken

De voorzitter, Jacques Meijer, opent om 20.07 uur de vergadering en heet

iedereen hartelijk welkom.

Bericht van verhindering werd ontvangen van Nettie van der Horst en Siard

Dwarshuis.

Mededelingen: - 18 maart wordt de jaarlijkse ledenbijeenkomst van Natuur-

monumenten gehouden.
- Men kan zijn handtekening plaatsen op een lijst 'Redt het

tropisch regenwoud'.
Hierna verwelkomde de voorzitter de aanwezige ereleden J.L.M.Bos, J. van

Dijk, D.A.Jonkers en M.A.F.H.Tabois.

Ingekomenstukken: geen.

2. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering 24 maart 1988

Geen op- of aanmerkingen; verslag derhalve goedgekeurd.

3. Goedkeuring jaarverslagen secretaresse en subgroepen

a. Secretaresse

Jelle Harder; Aanpassing huishoudelijk reglement wat betreft verzekeringen.
Worden nieuwe leden hierop geattendeerd?
De voorzitter deelt mee dat het huishoudelijk reglement ingesloten is bij het

welkomstpakket voor nieuwe leden. Tevens is het punt verzekering vermeld

op de omslag van de Korhaan.

Jelle Harder: Er zijn een tweetal rapporten over Gierzwaluwen aangeboden
aan de gewestvoorzitter. Welke rapporten?
Dick Jonkers antwoordt dat dit een rapport van Hans Fuchs is en het rapport

'Bescherm de Gierzwaluw' van H. de Soete.

Jelle Harder: Eigen ruimte. Hoever is dat gevorderd?
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Dick Jonkers antwoordt dat er kontakt is met een aantal groene groepen in

het Gooi die belangstelling hebben voor een eigen ruimte.

De gesprekken zijn nog alleen inventariserend geweest zodat er nog geen

mededelingen over gedaan kunnen worden.

Jelle Harder: Is er al een kontaktpersoon natuurbescherming?

Er zijn drie kandidaten die in een samenwerkingsverband deze funktie kunnen

vervullen. Hier moet nog een bestuursbesluit over genomen worden.

Frank de Weijer: Wat wil het Ministerie van landbouw en Visserij/ consulent

Natuur, Milieu en Faunabeheer weten over het Knobbelzwanenonderzoek?

Marijke de Graaf zal hem in de pauze de correspondentie tonen.

d. Cursus

Vraag of 12 nieuwe leden op 120 cursisten niet weinig is.

Yves Vogel antwoordt dat de cursus er niet is om te werven maar om mensen

vogelminded te maken.

f. Korhaan

Volgens Jelle Harder is er inhoudelijk meer van te maken. De redaktie zou

een visie moeten geven op zaken die aktueel zijn op het gebied van Natuur/

vogels. Ook zou gepubliceerd moeten worden waar het bestuur mee bezig is

zodat een ieder meer inzicht heeft in de gang van zaken.

Hij vindt dat er veel taal- en typefouten in de Korhaan staan en wil duide-

lijker vermeld zien waar lezingen en/of andere aktiviteiten gehouden worden.

Bep Dwars antwoordt dat aktiviteiten standaard op dezelfde plek en tijd

gehouden worden. De leden weten dat en bovendien wordt het altijd in de Korhaan

vermeld.

g. Propaganda
Jelle Harder: Hoe gaat het met de verkoop van het boek?

Antwoord Jacques Meijer: er zijn nog + 250 boeken. Er is een belangstellende

voor de laatste 100 exemplaren. Financieel is alles rond.

De subsidies + garantiesubsidies worden afgelost.

Han de Soete: propaganda wil nieuwe lijn volgen. Welke?

Rick van den Akker legt uit dat de respons op braderieën e.d. gering is.

Hij wil zich meer richten op natuurmarkten en vrijetijdsmarkten.
Nieuwe ideeën welkom. De reden dat wij ontbraken op de vroege vogels markt

op Groeneveld in Baarn was, omdat daar alleen landelijke organisaties stonden.

Han de Soete vindt het resultaat van het staan op markten niet het belang-

rijkste. Het gaat er om je gezicht als vereniging te laten zien. Er wordt

voorgesteld dat er misschien meer openbare excursies gehouden zouden kunnen

worden. Rick deelt mee dat de subgroep eenmaal per jaar een open dag in b.v.

het Corversbos wil organiseren waar ook excursies gehouden worden.

Volgens de planning wordt dat volgend jaar.

Han de Soete vindt dat het materiaal beter gepresenteerd moet worden en dat

men voorzichtiger met het materiaal moet omgaan. Er wordt veel beschadigd.

Rick antwoordt dat dat niet te voorkomen is omdat er meerdere mensen mee

omgaan.

Jelle Harder: Kunnen de aankondigingen voor ledenavonden niet in de krant

geplaatst worden? Jacques Meijer antwoordt dat de zaal meestal al vol zit

en het derhalve niet nodig is.

4. Bespreking financieel beleid

Laura Mudde deelt mee dat bij de begroting de post ledenadministratie Natuur-

monumenten ad fl.800.- ontbreekt. Met dit bedrag er bij is de begroting slui-

tend
.

Emmy Disselkoen merkt op dat er bij de begroting 1989 cursus staat, dit moet

vervolgcursus zijn.
De kassen van de subgroepen zijn gecontroleerd.

Connie Rosier deelt mee dat de kascommissie de boeken in orde heeft bevonden

en aan de penningmeesteresse, Laura Mudde, wordt décharge verleend.

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Connie Rosier, Dick Heuwekemeijer

(moet nog gevraagd worden) en als reserve Jan van Dijk.
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5. Bestuursverkiezingen

Anders dan vermeld is in de agenda is Adri Vermeule niet herkiesbaar. Er

heeft zich geen nieuwe kandidaat voor zijn funktie gemeld. Aan de aanwezigen
wordt gevraagd of er iemand is die zich kiesbaar wil stellen. Niemand rea-

geert .

Wim Duurland heeft in het afgelopen jaar Henk Hardon als bestuurslid ver-

vangen.

Alle bestuursleden worden unaniem herkozen en Wim Duurland wordt gekozen.

6. Rondvraag

Connie Rosier zou het leuk vinden als mensen die fotograferen binnen de

Vogelwerkgroep, maar geen hele lezing kunnen/willen houden hun dia's op

een ledenavond laten zien. Belangstellende kunnen zich bij Rick melden.

Jelle Harder: Is het nestkasten verslag 1984-1988 een uitgave van de VWG?

Dick Jonkers bevestigt dit en deelt mee dat leden het tegen kostprijs kunnen

bestellen.

Jelle stelt voor een uitgavelijst of alleen de nieuwe publikaties in de Kor-
haan te vermelden zodat leden deze kunnen bestellen.

Jelle Harder: Er zou een ander beleid moeten komen wat betreft het inventari-

seren van gebieden. Bedreigde gebieden moeten voorrang hebben op leuke gebie-
den. Adri Vermeule antwoordt dat ook voor leuke gebieden geen tellers genoeg
zijn.

N.a.v. de discussie die hierover volgt, maakt Jan Bos de opmerking dat deze
niet hier maar op een avond van de subgroep Avifauna thuis hoort.

7. Sluiting

De voorzitter dankt alle leden voor hun aanwezigheid en sluit de vertedering
om 21.02 uur.

° s

Marijke de Graaf


