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Verslag van de Algemene

Ledenvergadering, 24 april 1997

Door onze voorzitter Rob Kole

werd de vergadering geopend

met een hartelijk welkom aan

alle aanwezigen, en met name

aan de ereleden.

Het jaarverslag van 1996 wordt

met algemene stemmen goed-

gekeurd. De aftredende bestuur-

leden Rob Kole (voorzitter),

Laurian Mudde (penningmees-

ter), Ben den Hoed (secretaris),
Joke van Velsen (Subgroep Ex-

cursies) en Paul van der Poel

(Subgroep Cursussen) worden

herkozen.

Vooraf is kenbaar gemaakt dat

de Subgroep Nestkasten wordt

ondergebracht (via wijziging van

het huishoudelijk reglement) bij

de Subgroep Avifauna. Mogelijk

neemt Anco Driessen de taak

voor de nestkasten op zich. Dick

Jonkers is bereid de leiding voor

de Subgroep Natuurbescher-

ming op zich te nemen, welk

kandidaatschap met algemene

stemmenwordt aanvaard.

De kascommissie heeft het jaar-

verslag goedgekeurd, er wordt

decharge verleend aan de

penningmeester. Tevens wordt

een nieuwe kascommissie geko-

zen bestaande uit Maaik Mathijs-
sen en Nico Klippel.

Ondanks de goedkeuring of mis-

schien wel dankzij de goedkeu-

ring van het jaarverslag van de

penningmeester komt er toch

een reactie uit de zaal van Jan

Nijhof over de hoogte van de

contributie, welke niet meer van

deze tijd is. Waarop het grootste

gedeelte van de zaal positief

reageert. Echter een verhoging

van de contributie dientgoedge-
keurd te worden op een Alge-

mene Ledenvergadering. Het

stond dit jaar nietop de agenda,

maar het bestuur zegt toe op de

volgende Algemene

Ledenvergadering met een voor-

stel te zullen komen.

Verder kwamen er tijdens de

rondvraag nog diverse andere

onderwerpen kort ter sprake; zo-

als bezwaarschrift tegen I Jburg
en de kap van de beuken bij de

Van Houtenvilla in Weesp.

Tevens wordt er gevraagd of de

geruchten waar zijn dat er een

einde komt aan de Wadden-

eilandenexcursies. Joke van Vel-

sen reageert daarop. Dit jaar

gaan ze nog gewoon door en

daarna willen we weer eens iets

anders organiseren.
Al met al kunnen we spreken

van een zeer levendige vergade-

ring, in zijn slotwoord bedankt

Rob Kole een iedervoor zijn in-

breng en aanwezigheid tijdens

de vergadering.

Na de vergadering (en pauze)

gaf Carla Holzenspies een

boeiende en zeer interessante

lezing over een Vogelreis naar

Bonaire, waarvoor nogmaals via

deze weg dank.

De secretaris, Ben den Hoed

Deze jaarvergadering had een

speciaal tintje. Zij stond namelijk

in het teken van ons dertigjarig
bestaan. Misschien was datwel

de reden dat we ons mochten

verheugen in een zeer grote op-

komst van ongeveer 70 leden.

Van vijf ledenontvingen wij een

bericht van afwezigheid. Helaas

was niet het voltallige bestuur

aanwezig: onze penningmeester
Laurian Mudde was met kennis-

geving afwezig. Ook de kas-

commissie moest verstek laten

gaan, doch de honneurs werden

waargenomendoor Dick Jon-

kers.


