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Verslag van de algemene

ledenvergadering van 2000

1. OPENING

Op donderdag 23 maart werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze

Vogelwerkgroep gehouden in Hilversum. De secretaris doet verslag.

Marc van Houten

Het gaat goed met de Vogel-

werkgroep, we hebben op het

moment een ledenbestandvan

ongeveer 700 leden. Het aantal

aanmeldingen blijft een stij-

gende lijn vormen. In vergelij-

king met een bedrijf worden wij
niet op het geld afgerekend

maar op wat we doen en hoe;

een stabiel ledental, prettige,

goede en hardwerkende groep.

Het is duidelijk dat de Vogel-

werkgroep een goede uitstraling

naar buiten toe heeft; wij krijgen

vaak positieve reacties. Ook

naar binnen toe is de uitstraling

goed; vele leden blijven lid.

Terugkijkend naar het afgelo-

pen jaar zien we een

indrukwekkende lijst activiteiten.

Zo werden alle gemeenten aan-

geschreven in verband met

houtkap in het broedseizoen.

De subgroep Avifauna inventari-

seerde weer een aantal terrei-

nen, waar we als bestuur erg

blij mee zijn. Daarnaast ging

een lange lijst van tellingen en

onderzoeken gewoon door,

waarbij diverse rapporten het

licht zagen. Ook De Korhaan

bevatte diverse verslagen van

de werkgroepen.
Via de subgroep Communicatie

heeft de Vogelwerkgroep veel

aandacht gekregen in de me-

dia; vooral de activiteiten rond

de huismus en de vogel van het

jaar, de blauwe reiger. Ook het

Goois Vogelnet heeft een

groeiende groep aanhangers en

niet te vergeten onze eigen

Homepage. We krijgen meer en

meer vragen en moeten hier-

voor goed voorbereid blijven.

De subgroep Vogelcursussen is

met een nieuw ploeg door-

gestart, met onder meer een

jeugdcursus slaat deze nieuwe

opzet enorm aan.

Bij de subgroep Excursies is

nog steeds veel belangstelling

voor de “traditionele” excursies,

ook is er een extra excursie ge-

weest voor de VARA.

Binnen de subgroep Natuurbe-

scherming zijn nu ook al twee

Wetlandwachtenaangesteld. Zij
controleren de ontwikkelingen

op de Randmeren en het Vecht-

plassengebied. Zo stonden zij

op de bres voor de watervogels

toen er sprake was van een

veerpont, gelukkig heeft dit laat-

ste probleem zichzelf opgelost.

Er werd gekeken naar het be-

stemmingsplan Wijde Blik, de

jacht, recreatiepaden in de

Eempolderreservaten en, re-

cent, het ondersteunen van een

kort geding betreffende Ravelijn

6 Naarder Vesting. Op dit laat-

ste komt Dick Jonkers later op

de vergadering terug.

Na deze ogenschijnlijk droge

opsomming is het belangrijk dat

wij na al die jaren nog altijd veel

contacten en liefde voor de vo-

gels hebben en op de bres ko-

men voor de vogels.

2. VERSLAG 1999

Het verslag van de vorige jaar-

vergadering is helaas niet ge-

maakt. Het is tussen wal en

schip geraakt, zodat reacties

erop helaas niet mogelijk zijn.

3. JAARVERSLAG 1999

Er waren geen vragen of opmer-

kingen. Jelle Harder merkt op

dat het een fantastisch verslag

was (Gepubliceerd in Korhaan

34 [l] 4-11). De voorzitter geeft

de redactie van De Korhaan een

compliment.

4. FINANCIEEL BELEID

Jelle Harder verbaast zich over

de kosten van de subgroep Ex-

cursies, welke, historisch ge-

zien, zo hoog zijn. Reactie pen-

ningmeester: Er zit onder an-

Hartelijk welkom van de voorzit-

ter voor ieders aanwezigheid

met name de ereleden.

Er waren geen ingekomen stuk-

ken.
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dereeen voorschot in voor dit

jaar (2000 gulden), vrij hoge

telefoonkosten die eigenlijk ge-

specificeerd hadden moeten

worden en een zgn. voor-

excursie.

Freek Beffers vraagt zich af hese

het komt dat ook de prijs van

een zelfverzorgingskampeer-
weekend zo hoog is. Reactie

subgroepleidster: Deze kosten

zijn all-in, kampeerplaats met

alles wat erbij komt kijken.

Volgens de voorzitter is deze

subgroep, net als alle andere er

zeker niet op uit om winst te

maken, we proberen het zo

goedkoop mogelijk te houden.

Na goedkeuring door de kas-

commissie, bestaande uit Paul

Keuning en Engbert van Oort,

en decharge van de penning-

meesterwordt een nieuw lid van

de kascommissie gekozen. Paul

Keuning treedt af en Ton Ko-

ning treedt toe. Paul hartelijk

dank.

5. BESTUURSVERKIEZING

Paul van der Poel treedt af als

bestuurslid Subgroep Vogelcur-

sussen. Atie van Klaveren stelt

zich verkiesbaar voor deze post.

Ook penningmeester Laurian

Mudde treedt af. André Kerkhof

stelt zich verkiesbaar. Beide

worden gekozen, waarna ap-

plaus volgt.

De voorzitterstaat even stil bij
de vertrekkende bestuursleden.

Paul is vele jaren bestuurslid ge-

weest, maar is al vele jaren lan-

ger lid van de vogelwerkgroep,

een prototype van een vogelaar.

In het veld valt hij op door zijn

grote kennis in het herkennen

van vogelgeluiden en berucht in

het nabootsen van de soorten,

waarbij hij nogal eens

excursiegangers op het ver-

keerde been zet.

Laurian is vele jaren (15!) pen-

ningmeester geweest en eigen-

lijk niet te lang. Zij heeft het al

die jaren voortreffelijk gedaan.

Zij neemt het woord over met

de melding dat het boekhouden

niet veel werk is, maar als je je

minder betrokken voelt met de

vereniging moet je stoppen. Tot

slot dankt zij iedereen voor het

gestelde vertrouwen in haar.

De voorzitter dankt hen met res-

pectievelijk een boek en een fi-

nanciële gift met bijbehorende

bloemen. Twee waardige be-

stuursleden nemen onder ap-

plaus afscheid.

6. RONDVRAAG

F. Jager mist in De Korhaan de

nieuwe uitgaven van versche-

nen rapporten. De voorzitter

meldt dat deze er van tijd tot tijd

in komen. De volledige lijst is

ook op de Homepage van de

Vogelwerkgroep te lezen. De

secretaris zal zorg dragen voor

een recente kopie van deze lijst.

Hugo Weenen merkt op dat

een kort verslag van een rap-

port in de regel in De Korhaan

verschijnt.

Yves Vogel vraagt wat er van

die rapporten nog leverbaar is.

Paul Keuning reageert dat een

beperkt aantal publicaties op de

leestafel ligt.

Dick Jonkers (subgroep Natuur-

bescherming) geeft een korte

schets over de situatie van

Ravelijn 6, Naarder Vesting. Na

een kort geding is een voorlo-

pige herziening van het oor-

spronkelijke plan een voorlopig

resultaat, waarbij het machts-

middel van de Flora en Fauna-

wet 1936 gebruikt werd.

Paul Keuning neemt ook af-

scheid van de propaganda-

stand, welke hij vele jaren met

veel enthousiasme bemand

heeft. Niet alleen heeft hij velen

lid van de Vogelwerkgroep ge-

maakt maar ook voor de nodige

extra financiën gezorgd. Paul

hartelijk bedankt!

De vacature wordt gelukkig op-

gevuld door Bertus van de

Brink.

De voorzitter sluit de vergade-

ring en bedankt een iedervoor

diens aanwezigheid en positieve

inzet.

Na de pauze gaf ons lid Erik-

Hans Stigt een dialezing over

“Vogels van Zuidelijk Afrika”.

Dat niet alleen de vogelrijkdom

van Afrika onuitputtelijk is maar

ook het geduld van Erik Hans

bleek uit zijn boeiend dia ver-

slag. Onder een welverdiend

applaus werd hij bedankt mid-

dels een enveloppe met inhoud.

Aanwezig: 52 leden, onderwie

4 ereleden.

Afwezig met kennisgeving:

Marijke de Graaf, Mia Kraal,

Connie Rosieren Roel Zijlstra


