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Notulen van de Algemene Ledenvergadering

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

Hilversum, 26 maart 1992

Aanwezig : 51 leden

Afwezig gemeld: W.Kraak, Mevr.C.Rosier, Hr.v.d.Bedem, P.van der Poel.

1. Opening en ingekoraen stukken.

De voorzitter opent om 20.04 de vergadering en heet iedereen en met name

de ereleden welkom.

Mededelingen:
- Frank v.d.Weijer vraagt of er mensen zijn die Knobbelzwanen willen

tellen (bebouwde kom Huizen en Bloemendalerpolder).
- Het is een bijzonder jaar: we bestaan 25 jaar. Daarom wordt op 16.5.92

de Vogelbeschermingsdag georganiseerd en is er een symposium op 26.9.92.

- Er ligt een opgavelijst voor het symposium van 26.9.92.
- Er komt een Jubileum Korhaan.

- De Statenleden van D’66 hebben ons een Valentijnstaart toegekend.
- We willen ons meer op natuurbescherming gaan richten. Daarom is er

onder meer een Knobbelzwanenplatform opgericht.
- Toegevoegd agendapunt (na punt 4): Statutenwijziging.

Ingekomen stukken: geen.

2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering.

Geen opmerkingen: verslag goedgekeurd.

3. Goedkeuring Jaarverslagen.

a. Secretaris.

J.Harder: Hoe zit het met de SG Gierzwaluwen. - Deze hoort by de

SG Nestkasten. De SG Natuurbescherming ontbreekt. - Komt in de

colofoon van de Korhaan.

b. Avifauna.

M.de Graaf: Om welke MER's gaat het. - Stortplaats Huiden en Kever-

dijkse Polder (NS route). Het bestuur is bezig de voorwaarden waaronder

gegevens worden verstrekt op te stellen.

Bij r. kan nog opgemerkt worden dat dit Tuinvogelonderzoek zelf pas

in 1992 is gestart.

De activiteit Laarder Wasmeer komt nog in de Korhaan.

W.v.d.Brink: Hoe zit het met de
voorgenomen slibstort bij de PEN-centrale?

- Dit gebied ligt buiten het werkgebied van de VWG. Verder houdt de

SVN zich ermee bezig.
c. Excursies.

d. Cursussen.

e. Eempolders.

De aanleiding voor de tellingen is niet de ruilverkaveling maar de

afsluiting van de gegevens verzameling van de Avifauna Midden Nederland.

Het gebied werd zo belangrijk gevonden dat men besloot ermee door te

gaan.

f. Korhaan.

g. Propaganda.
h. Nestkasten.

M.de Graaf: WAnneer wordt het Verkeersslachtoffer onderzoek afgesloten?
- Dit jaar.

i. Natuurbescherming.
Daarmee zijn alle subgroep jaarverslagen goedgekeurd.
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4. Financieel Beleid.

a. Het verslag is in orde bevonden door de Kascommissie. Complimenten

aan de penningmeester.

b. M.de Graaf: Is er een begroting voor de SG Cursussen? - Die bedruipt

zichzelf.

Mevr.Rump: Interest en verkoop boeken, wanneer heeft dit plaatsge-

vonden? - Dit betreft ons eigen boek en andere verkopen.

c. SG Consulenten = SG Natuurbescherming.
T.de Koning: Begroting voor de Korhaan: ƒ 5000,-. Kan dat bedrag niet

omlaag door advertenties te plaatsen. - Dit heeft in 1992 reeds

plaatsgevonden.
W.v.d.Brink: Mag ik een papier met de prijzen? - Ja.

d. De penningmeester wordt decharge verleend.

e. J. van Dijk neemt afscheid van de kascommissie. N.Klippel wordt lid

met M. de Graaf als reserve.

Daarmee is het financieel beleid goedgekeurd.

Ingelast punt. Statutenwijziging.

Het voorstel voor de statutenwijziging is uitgedeeld. Het is de bedoeling

om de leeftijdsondergrens naar 15 jaar te verlagen, dit om de toenemende

vergrijzing van de VWG tegen te gaan. Tevens omvat de wijziging enige

correcties bijv. nadere omschrijving van de noordgrens van ons werkgebied.

Er is een procedure probleem. Statutenwijzigingen moeten minimaal 14 dagen

voor de jaarvergadering aangemeld worden bij de leden. Het agendapunt
wordt niet in behandeling genomen. De eerstvolgende lezing zal als speciale

jaarvergadering worden aangekondigd.

J.Harder: de leeftijdsverlaging zou wel eens op bezwaren van de jeugdbonden
kunnen stuiten. De jeugdbonden moeten eerst geraadpleegd worden.

T.de Koning: Willen we de jeugd motiveren dan zal de leeftijd eerder naar

12 of 13 jaar verlaagd moeten worden. Iemand die dan lid wordt zal dan

waarschijnlijk wel gemotiveerd blijven. Op latere leeftijd is daar niet

veel hoop meer op. - Voorzitter: 15 jaar wordt de norm, maar het bestuur

kan hiervan afwijken.

Eigenlijk zou er een echte jeugdgroep moeten zijn. Maar we hebben er geen

mensen voor. Bij een meningspeiling blijken 21 mensen voor een leeftijds-

verlaging tot 15 jaar te zijn,

F.van Klaveren: Andere verenigingen zijn al met jeugdgroepen bezig.

5. Bestuursverkiezing.

W.Duurland wil stoppen met de bestuursfunctie voor de SG Korhaan. Hij

blijft wel actief binnen de SG. P.Schut is kandidaat,

R.van Veen is kandidaat voor de SG Eempolders.

W.J.Hoeffnagel is ad interim secretaris maar ook coördinator van de SG

Avifauna en tevens verzamelpunt voor de waarnemingskaarten. Dit zijn

teveel funktiés bij één persoon. Wie wil definitief secretaris worden?

Er zijn geen tegenstemmen. - Iedereen is akkoord met de nieuwe bestuurs-

samenstelling .

6. Rondvraag.

J.van Dijk: Kan het programma niet in een vouwblad uitgegeven worden?

- Voorzitter: We zullen dit onderzoeken.

J.Harder: Vogelbescherming wil excursies van de VWG-en in hun blad opnemen.

Hoe gaan we daarmee om? - Is besproken met de Vogelwacht Utrecht. We zijn

niet echt enthousiast. Wordt in het bestuur verder besproken.

Y.Vogel: Kan er een oproep in de Korhaan voor hulp in het vogelasiel
Naarden? — P.Schut maakt artikel.

M.de Graaf: (-) Konstateert 3 fouten in de agenda. (-) Hoet zit het met

de eigen ruimte? - Nog geen vorderingen. D.Jonkers: De schoolbegeleidings-

dienst heeft het initiatief genomen.

D.Jonkers: (-) De Dode Hond wordt geïnventariseerd. Wie heeft er zwem-

vesten te leen? (-) Het nestkasten onderzoek zoekt nog controleurs voor

het Spanderswoud en voor Sypesteyn.
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Vervolgens wordt W.Buurland bedankt voor al zijn inspanningen als

bestuurslid van de Subgroep Korhaan. Hij krijgt bloemen en een kadobon

7. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.07.
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