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Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 27 november

2008

Aanwezig van het bestuur:

Rien Rense, (voorzitter en bestuurslid/coördinator Subgroep Communicatie)
André Kerkhof (penningmeester)

Renée Beekman (secretaris)

Joke van Velsen (bestuurslid/coördinator Subgroep Excursies)

Bep Dwars (bestuurslid/coördinator Subgroep Algemene Zaken)

Piet Spoorenberg (bestuurslid/coördinator Avifauna)

Aanwezige leden volgens presentielijst: 64

Bericht van verhindering; Evert Constandse, Rob Kole, Gerry en Riny Kluvers.

1. Opening en mededelingen.
Voorzitter Rien Rense opent de vergadering om 20:00 uur en heet de aanwezigen welkom.

Gert Bieshaar wordt gefeliciteerd met het behalen van de Natuur
; en Milieuprijs voor de

beste vrijwilliger. Gert krijgt van de vergadering een hartelijk applaus. Hij heeft de prijs

ontvangen voor een project voor Boerenzwaluwen, dat hij samen met Dick Jonkers uitvoert.

De voorzitter maakt de aanwezigen attent op de stand van het Vogelhospitaal uit Naarden,

waar kaarten en dergelijke wordenverkocht ten bate van het hospitaal.

Jelle Harder vraagt aandacht voor de Noord-Hollandse natuurdag op 13 december

aanstaande. Het programma daarvoor is hier vanavondte verkrijgen.

2. Notulen ALV d.d. 27 maart 2008

Elsje van der Velde vraagt wat er met het geld gedaan is uit het legaat van Yves Vogel. De

voorzitter antwoordt dat met het geld en steun van Natuurmonumenten een uitkijkpost is

gemaakt op de Hilversumse Bovenmeent. Er staat een verslag van de opening van de

uitkijkpost op de website en in De Korhaan.

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en onder dankzegging aan de secretaris worden de

notulengoedgekeurd en vastgesteld.

3. Beleid en begroting 2009

De voorzitter houdt een inleiding op de stukken Beleid en Begroting 2009, dat hierbij

integraal is opgenomen:

Dames en heren.

We zijn nu toe aan het hoofdpunt van de algemene ledenvergadering: het bespreken en

vaststellen van het beleid en de begroting voor 2009. Het concept daarvoor hebt u kunnen

lezen inDe Korhaan van november.

Ik wil allereerst opmerken dat aan het opstellen is meegewerkt door alle werkgroepen binnen

de vereniging. De verschillende werkgroepen en subgroepen hebbenbeschreven wat zij in

het komendejaar gaan doen, en zij hebbenook overwogen welke veranderingen nodig zijn.

Op deze manier gaan we als VWG door met waar we goed in zijn, maarstellen we ons ook

open voor vernieuwingen. Het stuk biedt daardoorniet alleen financiele informatie. Het biedt

ook een volledig overzicht van onze activiteiten, waarmee we goed voor de dag kunnen

komen.

Ik wil iedereen die aan het stuk heeft meegewerkt dan ook bedanken voorzijn/haar bijdrage

en vooral de penningmeester bedanken voor het vele werk.

Voor het bespreken van het stuk wil ik eersl enkele hoofdpunten vanuit het bestuur toelichten.

Daarna zal Andre verschillendeaanwezigen vragen om een toelichting op de plannen voor
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het komendejaar te geven, en aansluitendhunt u reageren en gaan we over tot de bespreking

en vaststelling. Wij verwachten dat op deze manier de bespreking levendig wordt en dat het

vele werk dat voor het opstellen is gedaan goed tot zijn recht zal komen.

Het beleid en de begroting voor 2009 blijven gericht op het goedfunctioneren als vereniging

en het goed voortzetten van de bestaande activiteiten. Hieraan is nog genoeg te doen. Meer

mensen moeten warden betrokken bij het werk van de vereniging, de drempels hiervoor

moeten warden verlaagd en er moet niet te veel hooi op de vork wardengenomen, zodat men

metplezier blijft werken. Als niet duidelijk is hoe nieuwe activiteiten kunnen warden

uitgevoerd, is terughoudendheid vereist. Waar mogelijk zullen nieuwe initiatievenwarden

gesteund. We gaan doormet drie hoofdpunten: het werven van meer leden, het ontwikkelen

van een jeugdbeleid en het verbeteren van desamenhang tussen de verschillende groepen.

Het bestuur wil de ambitie van de VWG voor natuurbescherming terugbrengen tot wat

haalbaar is. Dat wil zeggen wel doorgaan met praktische natuurbescherming en onderzoek,

maar stoppen met ruimtelijke en bestuurlijke procedures. Natuurbescherming kan dan

onderdeelwarden van de Subgroep Avifauna.

Als het haalbaar blijkt widen we meer doen aan de exteme profdering van de VWG en de

samenwerking met andere natuurorganisaties in het Gooi.

Het komendejaar zijn er enkele veranderingen in het bestuur.

Door de Subgroep Vogelherkenning is Wil Makkinje voorgesteld als hestuurslid. Daarmee

komt een eindeaan een periode waarin deze groep in het bestuur vertegenwoordigd werd

door een waarnemer. De formele benoeming volgt later. Uiteraardzijn we verheugd over

deze ontwikkeling.

Verder heeft Joke van Velsen in een bijeenkomst van de excursieleiders bekend gemaakt dat

zij volgendjaar zal aftreden als coordinator excursies. Na een heel lange periode in het

bestuur wil Joke nu plaats maken voor een nieuwe kracht, die nog doorhaar zal warden

ingewerkt. Gezien haar grote betrokkenheidbij de VWG is het een moeilijk en moedig besluit

geweest. Te zijner tijdzullen we aan haar vertrek ruim aandacht besteden. Het doet het

bestuur deugd te kunnen melden dat Paul Hulzink zich kandidaat stelt om Joke op te volgen.
”

Tot zover de inleidende toespraak van de voorzitter, die hiema de microfoon doorgeeft aan

Andre Kerkhof.

Een van de speerpunten van hetbestuur van het afgelopen jaar was het werven van leden,

teneindeeen grotere zeggenschap te krijgen als vereniging. Op dit moment hebben we ruim

730 leden. Het bestuur gaat hiermee door. En verder zal een aanzet worden geven om

jeugdbeleid te ontwikkelen. Er ligt een voorstel om de contributie met 1 euro te verhogen,

n.l. van 18 naar 19 euro. Het bestuur gaat door op de ingeslagen weg om de diverse

werkgroepen meer met elkaar te verbinden. Avifauna zal daar een rol in kunnen en moeten

spelen. De Subgroep Algemene Zaken houdtzich voomamelijk bezig met het beheer van het

archief en de verzending van De Korhaan. Dit wordt gedaan door Bep Dwars. Verder valt

onder deze subgroep de ledenadministratie, die de afgelopen 12 jaar werd verzorgd door

Francien Wilms. Francien neemtvandaag afscheid als ledenadministratrice en Rien Rense

spreekt haar met lovende woorden toe. Een paar maanden geleden hebben voorzitter en

penningmeester een bezoek gebracht aan Francien en hebben de administratie bekeken die zij

samen met haar zoon heeft opgezet. Beiden hebben grote bewondering voor het digitale
netwerk datFrancien heeft opgebouwd. Francien ontvangt onder daverend applaus van de

voorzitter een cadeaubon en een grote bos bloemen. Francien spreekt haar dankuit aan Bep
en Andre, met wie zij altijd heel plezierig heeft samengewerkt. Trudy Kroon zal het werk van

Francien ovememen.

Andre mengt zich hiema tussen het publiek om de coordinatoren en de diverse mensen uit de

werkgroepen het woord te geven, zodat elke werkgroep de gelegenheid krijgt zijn eigen
beleid toe te lichten.
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Poul Hulzink gaat als nieuwe coordinator van de Subgroep Excursies straks in eerste

instantie proberen bet aantalexcursies te handhavenen samen met het grote aantal

excursieleiders de bestaande structuur continueren.

De commissie Buitenland zal op dezelfde voet doorgaan met het organiseren van

buitenlandse reizen en weekenden. Dit najaar heeft de commissie een reis georganiseerd voor

een andere doelgroep dan de reguliere fervente vogelaars. Het tempo van de excursies was

daarbij beduidend lager en de accenten lagen niet uitsluitend op het soorten jagen.

Binnen de subgroep Avifauna functioned! een enorm aantal werkgroepen. Het

codrdinatieteamzorgt ervoor dat alles soepel kan verlopen, dat bij knelpunten steun wordt

geboden en naar oplossingen wordt gezocht. Er wordt doorhet teambekeken hoe het een rol

kan spelen in het vogelbeschermingswerk. Ook stippelt het team het beleid voor het komende

jaar uit, dat besproken wordt in de tweejaarlijkse vergaderingen. De verbinding tussen de

werkgroepen zal worden verstevigd doormogelijke drempels te verlagen, en het organiseren

van contactavonden. Het werk van de Subgroep Avifauna zal worden gestimuleerd, want

naast het verwerken van gegevens is het veldwerk toch ook vooral leuk en nuttig.

De Werkgroep Weidevogelbescherming is zeer actief en heeft in diverse gebieden leuke

successen behaald. In het vooijaar worden de nesten geteld en de boerenbegeleid bij het

maaien. In 2010 zal er een proef worden gedaan in de Noordpolder te Veld om te kijken hoe

die ontwikkeld moet worden.

Als coordinator van de Werkgroep Zwaluwen licht Dick Jonkers toe dat er grote

veranderingen op komst zijn in het onderzoek naar zwaluwen. Vogelbescherming gaat zich

nog meer inzetten voor de bescherming van zwaluwen, o.a. de Boerenzwaluw. Speciale
aandacht is er voor de gierzwaluw in de gemeente Huizen. Er zullen z.g. zwaluwenkringen

worden opgezet en er zullen z.g. huiszwaluwenflats op palen worden geplaatst, die ca 4.000

euro per stuk kosten. Daarvoor ligt een aanvraag voor subsidie bij de Rabobank.

Het onderzoek bij de Waterleidingsplas in Loenen wordt gecoordineerd doorPiet

Spoorenberg. Er wordt geinventariseerd met een groepje van 15 mensen. Watemet is

bijzonder tevreden over de gegevens en heeft gevraagd ermee door gaan. De onervaren

tellers lopen hier samen met ervaren tellers om zo het tellen te leren. Overigens is iedereen,

die serieus aan de slag wil met het inventariseren van broedvogels, welkom om zich hiervoor

aan te melden.

De ijsvogelwerkgroep zal er begin volgend jaar weer op uit trekken met de fluisterboot om

nieuwe gebieden te onderzoeken op IJsvogels.
De dvd “IJsvogelwanden bouwen” loopt als een trein. 500 dvd’s zijn er van verkocht en er

zijn 500 nieuwe exemplaren bijbesteld. De opbrengst gaat in de pot van de ijsvogelwerk-

groep voor o.a. onderhoud en verzekering.

De Werkgroep Nestkasten is bezig het nestkastenbestand te vemieuwen. De helft van de

nestkasten is reeds vervangen.
De werkgroep kan nog nieuwe controleurs gebruiken. Dus wie

het leuk vindt om in de bossen mee te lopen en buiten in de natuur bezig te zijn kan zich

aanmeldenbij Ronald Beskers.

Over de Eempoldertellingen vertelt Peter Jan Senteur dat zij worden voortgezet.
De telpost in het Corversbos, o.l.v. Fred van Klaveren, bestaat 22 jaar. Er zijn inmiddels 3.3

miljoen vogels geteld. Het komend jaar tracht deze werkgroep antwoord te vinden op de

vraag: Wat kun je daarmee?

Het hele jaar door hebben de leden die werken bij het Vogelringstation op landgoed Oud-

Naarden een vangopstelling voor ringonderzoek. Het team bestaat uit vijf mensen. Het
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ringstation is regelmatig doel van IVN -excursies. Behalve bij regenen sneeuw, wordt er

elke zondag in het jaar geringd. ledereen is welkom om te komen kijken of mee te komen

doen

De vogelherkenningscursus voor de jeugd heeft dit jaar minder deelnemers gehad danvorig

jaar. Van de twee leeftijdsgroepen is een groep samengesteld.

Conny Leijdekker doet een oproep om meer kinderen op te geven.

De vogelherkenningscursus voor volwassenenis aan grate veranderingen onderhevig. Er

wordt druk gewerkt aan modemisering van het lesmateriaal. Er zijn op dit moment al

prachtige digitale presentaties gemaakt.

Wat betreft de communicatie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een extern netwerk en

aan het opbouwen van contacten en samenwerking met andere organisaties. Tevens wordt

gewerkt aan het opbouwen van relaties met de pers.

De website is belangrijk om intern informatie uit te wisselen maar vooral om de vereniging
naar buiten te presenteren. De website is dit jaar uitgebreid en verder ontwikkeld door

Helmoet Vos en Dirk Prop, die op de ingeslagen weg doorgaan.

Aangezien er verder geen vragen of opmerkingen zijn over de stukken, stelt de voorzitter vast

dat door de vergadering goedkeuring is verleend aan het voorgestelde beleid en de begroting
2009.

4. Rondvraag en slutting
Hade Rijvers stelt zich voor aan de vergadering en deelt mee dat zij vanaf 1 januari 2009 de

promotiestand van Bertus zal ovememen. De voorzitter spreekt zijn dank uit aan Bertus van

denBrink voor het werk dat hij de afgelopen 12 jaar met de promotiestand heeft verricht.

De koster van de kerk wordtbedankt voor zijn niet aflatende inzet, waama de voorzitter de

vergadering sluit.


