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Verslag van de Algemene ledenvergadering van 26 maart 2009

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),

Piet Spoorenberg (bestuurslid/coördinator Avifauna),

Bep Dwars (coördinator Algemene Zaken),
Wil Makkinje (kandidaat coördinator Subgroep Vogelherkenningscursus).

Afwezig van het bestuur:

Poul Hulzink (kandidaat coördinator Subgroep Excursies).

Aanwezig aantal leden volgens presentielijst: 81

Afmeldingen:
Paul en Loes van der Poel, Riny en Gerrie Kluvers, Evert Constandse, Hillie Hepp, Gert

Bieshaar, Geert Notenboom, Cees Tims, Ina Ansems, Guus Proost, Tilly Heesters, Tinie

Trompetter.

1. Opening

Mededelingen
- De voorzitter staat een moment stil bij het

overlijden van ons lid Joop Domhofen deelt

mee dat er vanuit het bestuur een condoleance

naar de familieleden is gestuurd om hen sterkte

te wensen. Joop was een bevlogen vogelaar,

die zich vooral inzette voor de

Eempoldertellingen en de

weidevogelbescherming.

- Piet Spoorenberg geeft een toelichting op de

besteding van het geld uit het fonds Red de

weidevogels in de Eempolder. In een ver

verleden is er geld opgehaald ten behoeve van

bescherming van de weidevogels in de

Eempolder. Het kapitaal dat in het fonds zat

werd beheerd door de Vogelwacht Utrecht.

Aangezien er geen overeenstemming kon

worden bereikt met Utrecht over de

bestemming van het geld, is er twee jaar

geleden besloten het geld over beide

verenigingen te verdelen. Na lang zoeken is er

dan nu eindelijk een bestemming gevonden en

wel de plaatsing van een waterwielpomp op

zonne-energie in de Eempolder. E.e.a. wordt

snel gerealiseerd, zodat het nieuwte ontstane

plas-dras gebied nog dit voorjaar in gebruik
kan worden genomen door de broedende

weidevogels. De kosten van het project

bedragen ca. € 21.000. Natuurmonumentenis

bereid voor de komende 15 jaar het onderhoud

voor haar rekening te nemen. Er zal binnenkort

een officiële ingebruikneming worden

georganiseerd, waarbij natuurlijk de pers wordt

uitgenodigd. Er zal ook een laat een

bescheiden plaquette gemaakt worden.

2. Verslag Algemene Ledenvergadering van

27 november 2008

Er zijn geen op- of aanmerkingen en het

verslag wordt onder dankzegging aan de

secretaris met algemene stemmen

goedgekeurd.

3. Algemeen Jaarverslag 2008

Inleiding van de voorzitter

“Dames en heren.

Voor we overgaan tot het bespreken van het

jaarverslag 2008 wil ik eerst nog enkele

opmerkingen maken. Na het lustrumjaar 2007

met de bijzondere lustrumactiviteiten is 2008

een relatief rustigjaar geweest. De

gebruikelijke activiteiten zijn uitgevoerd en er

zijn geen spectaculaire veranderingen te

Als bijna alle 81 leden zijn binnengedruppeld,

de presentielijst en het receptieboek voor Joke

van Velsen getekend zijn en dekoffie gehaald,

opent de voorzitter Rien Rense de vergadering.

Hij heet iedereen van harte welkom. Een paar

mensen geven te kennen gebruik te willen

maken van de rondvraag. Het programma na

de pauze is gewijzigd ten opzichte van wat nog

in De Korhaanvermeld stond. Er zal dan n.l.

afscheid worden genomen van Joke van Velsen

als bestuurslid.
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melden. Dat lijkt misschien normaal, maar dat

is het niet. Het blijft in mijn ogen elk jaar weer

een groteprestatie van de verschillend

subgroepen en de betrokken leden om het

programma uit te voeren. Dat is het afgelopen

jaar weer goed gegaan bij:

• De Subgroep Communicatie, met ons

verenigingblad De Korhaan, de moderne

website, het lezingenprogramma en Het

Vliegensvluggertje

• De Subgroep Vogelherkenningscursus,

waarvan het team is uitgebreid en

enthousiast werkt aan vernieuwing

• De Subgroep Excursies, waarvan het

programma druk wordt bezocht

• De Commissie Buitenland, die een reis

naar Hongarije organiseerde en een

speciale reis voor de oudere leden naar

Duitsland

• De Subgroep Algemene Zaken die de

ledenadministratie, de verzending van De

Korhaan en de documentatie verzorgt

Binnen de Subgroep Avifauna zijn vele

werkgroepen actief. Dat blijkt niet alleen uit

het overzicht in het jaarverslag, maar ook

tijdens de avifaunavergaderingen die twee

maalper jaar worden gehouden. Er is een

hoge opkomst en een avond is maar nauwelijks
voldoendeom alle verschillende activiteiten

met elkaar te bespreken.

Natuurlijk weet ik ook dat niet altijd alles goed

gaat binnen de VfVG. We willen soms meer

dan wij aankunnen, de onderlinge

samenwerking kan soms beter en als

organisatie zijn we soms nogal gesloten,
zonder ons dat bewust te zijn.

Hoewelwij dusals bestuur met tevredenheid

terugkijken naar het afgelopen jaar vinden wij

het wel nodig om ons te blijven ontwikkelen.

Begin dit jaar hebben we ons op een zaterdag

teruggetrokken op de hei voor een

hrainstormbijeenkomst over helfunctioneren

van de vereniging, en ieders verwachtingen

daarover. Op dezelfde plaats is later een

vergelijkbare bijeenkomst geweest van de

avifaunagroep over “het beleid”. Het is nu niet

deplaats om daar verderop in te gaan. Ik

noem deze bijeenkomsten vooral om aan te

geven dat we als bestuur willen streven naar

discussie en overleg en naar een meer open

cultuur binnen de vereniging. Wij denken dat

we zo prettiger kunnenfunctioneren.
”

Alvorens het jaarverslag paginagewijs wordt

doorgenomen stelt de voorzitter de

bestuursleden aan de vergadering voor. Er

worden geen algemene opmerkingen gemaakt

over het jaarverslag. Er is alleen een reactie

van Fred van Klaveren. Hij spreekt zijn

waardering uit voor het aantal excursies dat er

in 2008 is georganiseerd. Wel heeft hij
bezwaren tegen het relatief groot aantal

excursies per auto buiten ons gebied en

verzoekt het bestuur daar naar te willen kijken.

De voorzitter zegt dat toe dit met de opvolger

van Joke op te zullen nemen.

4. Financieel Jaarverslag 2008

Dc penningmeester licht het Financieel

Jaarverslag 2008 per subgroep toe, evenals de

balans. In de najaarsvergadering werden de

begroting en het beleid vastgesteld. Op deze

vergadering wordt een overzicht gegeven van

hoe de inkomsten en uitgaven in 2008 zijn

verlopen. Er is € 3.600 gerealiseerde winst.

Begroot was € 1850 verlies, dus het verschil is

€ 4.400. Dit is een heel groot verschil, dat

enkele oorzaken heeft, n.1. de contributie is

verhoogd met één euro, er zijn meer leden en

de opbrengst uit rente is enorm gestegen.

T.a.v. de waterwielpomp vertelt de

penningmeester, dat dit project ook aangekaart
is bij de gemeente Eemnes. De betreffende

wethouder is in principe bereid om hierin in de

toekomst ook een bijdrage te leveren. Ook aan

de weidevogelbeschermingsgroep is een

bijdrage hiervoor gevraagd. Daarmee houden

we misschien nog geld over om nog een ander

leuk project op te zetten. De toekomst zal het

leren.

T.a.v. Avifauna was er € 1500 verlies begroot,
het is € 500 verlies geworden, dus we hebben

een begrotingswinst van € 1000. Een aantal

werkgroepen heeft een kleine winst of verlies

gemaakt. Een groot verlies is ontstaan bij de

roofvogelwerkgroep, wat voor rekening komt

van het eigen werkkapitaal.

De subgroep Communicatie heeft dit jaar
inkomsten gegenereerd door advertentie-

inkomsten van De Korhaan, als ook uit de

omzet van de promotiekraam. De grootste

uitgaven zijn die van De Korhaan. Nieuwe

omslagen bleken in 2008 niet nodig, maar voor

2009 dienen we daar wel rekening mee te

houden.

Algemene kosten bestaan uit de uitgave van

huur voor vergaderzalen, koffie en thee.

De bestuurskosten zijn wat hoger uitgevallen,

voornamelijk door nieuwe brochures o.a. voor

ledenwerving en het bestuur is eenmaal met
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elkaar uit eten geweest. Tenslotte blijkt het

resultaat van 2008 ruim € 3.600 te zijn.

T.a.v. de balans zegt André dat het ook een

financieel groot voordeel is om minder

verschillende rekeningen te hebben. Het

meeste geld staat nu op spaarrekeningen tegen

een goede rente.

Wat dewerkgroepen betreft zegt de penning-

meester dat de werkgroep nestkasten een

aanzienlijk verlies heeft geleden vanwege de

diefstal van hout. De werkgroep weidevogel-

bescherming heeft zijn werkkapitaal zien

groeien van € 1.943 naar € 4.720 en is

gevraagd een bijdrage te willen leveren aan het

project waterwielpomp in de Eempolder. De

groei is te verklaren doorde bijdragen van de

boeren, die een legselbeloning krijgen. Het

eigen vermogen van de vereniging is gegroeid

met € 3.600en komt uit op ruim € 17.000.

Ben den Hoed vraagt waarom het geld van het

fonds Red de weidevogels niet op de balans

staat. André legt uit dat het geld op de balans

stond als reservering. Het bedrag is tweemaal

zo groot geweest, maar is indertijd opgesplitst.

Als het goed is staat een zelfde bedrag op de

balans van de Vogelwacht Utrecht.

Rob Kole vraagt uitleg over de legselbeloning

van de boeren. De boeren, die geen lid zijn van

de vereniging dragen 10% van de beloning af

de VWG. Het gaat hier dus om inkomsten.

Rob Kole reageert n.a.v. de in het het jaarver-

slag 2008 genoemde Afstemming Instrumenten

Weidevogelbescherming Eemland (A.I.W.). Er

is weliswaar een positief effect maar het

A.I.W.-programma is al jaren terug afgesloten.

Sinds enkele jaren worden er in de Noordpol-

der te Veld en in de Maatpolder doorboeren

extra maatregelen genomenom de weidevogel-

stand te bevorderen. Dat project wordt

uitgevoerd door de landelijke projectgroep
Nederland Weidcvogelrijk met ondersteuning

van de Agrarische Natuurvereniging Ark &

Eemlandschap. De contracten worden

afgesloten metNatuurlijk Platteland Nederland

(NPN) een onderdeel van de Land- en

Tuinbouworganisatie afdeling Noord (LTO

Noord). Dus niet met LBN, zoals in het verslag

staat. Het afsluiten van deze contracten loopt

trouwens ook via Rob Kole en Gert Bieshaar.

Het is een complex verhaal en Rob zegt toe dit

in een kort bestek uiteen te zetten en belooft

een stukje te schrijven over de weidevogel-

bescherming in Eemland en dan ook te

vertellen over de projecten die daar worden

uitgevoerd.

Er wordt gevraagd op welke bank het ver-

mogen van de VWG staat. André zegt dat het

geld op de ABN/Amrobank staat. Hij bankiert

overwegend bij ABN/Amro, maar ook bij ING,

de vroegere Postbank.

De voorzitter bedankt André voor de uitgebrei-

de toelichting en concludeert dat hiermee het

verslag doorde vergadering is goedgekeurd.

5. Verslag kascommissie

Pieter Jan Hegenbart leest het verslag van de

kascommissie voor.

"De kascommissie, bestaat uit:

a. WobbeKijlstra,
b. Pieter Jan Hegenbart en

c. Johan de Koning,

allen lid van de te Hilversum gevestigde

vereniging: Vogelwergroep Het Gooi en

Omstreken, hierna te noemen: VWG.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de

VWG van 27 maart 2008hebben bovenge-

noemdenzich kandidaat gesteld voor de

kascommissie en allen zijn benoemdtot lid van

deze commissie. Maandag 23 maart 2009

hebben de leden WobbeKijlstra en Pieter Jan

Hegenbart definanciële bescheiden van de

VWG over 2008gecontroleerd en beoordeeld.

De leden van de kascommissie hebben dit jaar

vooralgekeken naar kostenposten die hoger

zijn uitgevallen dan begroot. De commissie

heeft vastgesteld dan van die uitgaven een

adequate verantwoording in de administratie

aanwezig is en dat de toelichting van de

penningmeester in De Korhaan daarmee in

overeenstemming is. De administratie is

behoorlijk uitgebreid. De opzet is zodanig dat

de vereniging (en de kascommissie) zich

gesteund weten door de werkgroepen,die de

gemaakte boekingen van de penningmeester

ook zelf controleren en gebruiken ter

verantwoording naar hun achterban. De

grootte van het aantal leden en de trouwe

betaling door de leden genereert een

kasstroom die normaliter voldoende is om de

lopende uitgaven te dekken. De Kascommissie

is van oordeel dat de verlies- en winstrekening

en de balans over 2008 een getrouwbeeld

geven van de werkelijkheid. De Kascommissie

stelt de leden voor het bestuur van VWG

kwijting en decharge te verlenen voor het

gevoerdefinanciële beleid over 2008. De
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commissieleden spreken hierbij hun waarde-

ring uit voor de inzet van depenningmeester

en de andere leden van de commissies. De

handtekening van Johan de Koning ontbreekt

omdat Johan verhinderdwas aan de

controlewerkzaamheden deel te nemen. Johan

heeft zich derhalve geen oordeel kunnen

vormen en kan daarom ook geen uitspraak

doen over het gevoerde beleid.
”

Er zijn geen vragen naar aanleiding van het

verslag van de Kascommissie, dat vervolgens
door de vergadering wordt goedgekeurd, met

dank aan de commissieleden.

6. Decharge bestuur

De algemene ledenvergadering verleent het

bestuur decharge over het beleid en de

afhandeling van de financiële zaken over het

jaar 2008.

7. Benoeming nieuwe kascommissie

Wobbe Kijlstra en Pieter Jan Hegenbart

worden door de ALV benoemd voor de

kascommissie 2009.

8. Bestuurssamenstelling

Door een misverstand is de herbenoeming voor

de voorzitter niet geagendeerd. De zittings-

termijn voor de voorzitter loopt echter af en de

voorzitter stelt zich beschikbaar voor een

tweede termijn. De voorzitter wordt herbe-

noemd. De coördinator Subgroep Algemene

Zaken, Bep Dwars is aftredend en herkiesbaar.

Zij wordt door de vergadering herkozen. De

coördinator Subgroep Communicatie is nu nog

Rien Rense. Aangezien Rien voorzitter is,

wordt er een nieuwe coördinator voor deze

subgroep gezocht. De secretaris en de

penningmeester zullen in de nabije toekomst

aftreden en ook hiervoor wordt naarstig

gezocht naar vervangers. De vacature van de

Subgroep Vogelherkenningcursus wordt

vooralsnog niet opgevuld. In de agenda staat

dat Wil Makkinje zich kandidaat stelt voor

coördinator Vogelherkenningscursus, maar na

een gesprek met de voorzitter heeft hij

aangegeven aarzelingen te hebben om

bestuurslid te worden. Hij wordt wel

vertegenwoordiger bij hetbestuur van de

cursus voor volwassenen en de jeugd. De

coördinator Subgroep Excursies, Joke van

Velsen, treedt vanavond na 27 jaar

bestuurslidmaatschap af. Zij is niet meer

herkiesbaar en wordt door de voorzitter

toegesproken.

“Beste Joke,

Een jaar geleden hen ik een avond bij je langs

gegaanom bij te praten over de vereniging en

hetfunctioneren van het bestuur. Ik herinner

mij datje toen zei datje wel tevreden was over

de ontwikkeling van het bestuur en als voor-

zitterkreeg ik ook een positieve feedback. Wat

voorjou wel een aandachtspunt was, was het

functioneren van het Dagelijks Bestuur
- waar

Joke niet in zit - in verhouding tot het

Algemeen Bestuur. Dat DB ging wel goed,

maar als bestuurslid voeljijje verantwoorde-

lijk voor het geheel van de vereniging en

daarom moest alle informatie wel worden

doorgegeven aan het Algemeen Bestuur. Die

opstelling kenmerktje grote betrokkenheid hij

de vereniging, maar laat ook zien dat hetje

best moeite kost om zaken uit handen te geven.

Ik kom daarstraks nog op terug.
Aan het eind van je gesprek kwamen wij op je

bestuurslidmaatschap. Je zei datje niet tot in

lengte van jaren in het bestuur wilde blijven

zitten, en er over nadacht om te stoppen. Je

was al aan het kijken naar een geschikte

opvolger, dieje werk kon voortzetten, maar

ook nieuwe wegen kon inslaan. Die uitspraak
sloot voor mij aan op eerdere discussies

tijdens bestuursbijeenkomsten over

vernieuwingen en doorstroming. Ik moet

zeggen dat ik het toen - en nu nog
- heel

moedig van je vondom te stoppen met werk

datje met hart en ziel doet en al heel lang,

maar met het rationele besef dat het goed is als

het na 27jaar ook eens door een ander wordt

gedaan. We hebben toen afgesproken datje er

verder aan zou werken en al snel kwamje met

een beoogde opvolger (Poul Hulzink) en met

een heel zorgvuldige procedure voor de

terugkoppeling naar de excursieleiders. Dat

hadje weer goed geregeld. Nu jefeitelijk
vertrekt uit het bestuur wil ik een overzicht

geven van je activiteiten voor de vereniging:

sinds 1976 benje lid van de vereniging;

vanaf1982, dus al 27jaar, benje

bestuurslid voor de excursies;

elkjaar hebje ruim 20 excursies

georganiseerd en twee weekends. Bij
elkaar kom je dan op zo ’n 600 excursies;

aandacht voor de mensen: telefoontjes,

kaartjes, bloemetjes, ziekenhuisbezoekjes,

enzovoort;.
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nieuwe leden opvangen, leden activeren,

bestuursleden aantrekken;

promotie activiteiten met de stand: in

Singer, op de Groest in Hilversum, in

Groeneveldenzovoort;

typen van Korhanen;.

tentoonstellingen opzetten;

de eerste Nationale Trekteldag met

Vogelbescherming:

SVN dagen in Kortenhoef en dergelijke;
boek: Vogels tussen Vecht en Eem. Dit

werd in en vanuitjouw huis gedaan,

organiseren van Lustrumactiviteiten

de legendarische werk/contactavonden (in

Groeneveld)

vergaderruimtes bij Eemeroorden

Groeneveldgeregeld

koffie en lekkere dingen tijdens

vergaderingen en bijeenkomsten

externe contacten met NM, SBB, GNR,

Groeneveld, Waternet.

Je hebt in die 27jaar een enorme staat van

dienst opgebouwd. Niet alleen door het

uitvoeren van al die activiteiten, maar ook

door hetonderhouden van depersoonlijke

contacten en de netwerken binnen en buiten de

vereniging. Ik denk dat binnen de vereniging

bijna iedereenjou welpersoonlijk kent, en

omgekeerd. In 2007 heeft Dick Jonkersjou in

het lustrumnummer van De Korhaan in een

interview treffend neergezet als één van de

kanjers van de vereniging, en met als kenmerk:

trouw aan de vogelwerkgroep en als

vogelsoort: de moedergans. Daarmee is al veel

gezegd over je optreden binnen de VWG, maar

ik wil er nog wat aan toevoegen. Als ik mij

afvraag wat jouw kernkwaliteiten zijn, is voor

mij het eerste beeld datje een uitgesproken

persoonlijkheid bent. Je staat misschien niet

graag in de schijnwerpers, maar je bent wel

aanwezig en treedt wel op. Kernkwaliteiten

zijn voorjou dan ook: betrokken,

daadkrachtig, toegewijd, behulpzaam. Die

kwaliteiten hebje in ruime mate. Ik denk dat ze

voor de aanwezigen zeker herkenbaarzijn. De

keerzijde van die kwaliteiten, en die zijn daar

nu eenmaal mee verbonden, zijn echter ook

herkenbaar. En ik wil die niet onbesproken

laten, dat zou niet eerlijk zijn. Soms gaatje

zorg over in bemoeizucht en ben je zo

daadkrachtig datje zaken al hebtgeregeld

voor het gevraagd wordt. Je behulpzaamheid

neigt soms naar betutteling of vertroetelen.

Gelukkig benje dan wel bereikbaar voor

commentaar en je weet ook dat er soms kritiek

is. Ik merk daarbij op dat wanneer er kritiek op

je was, dataltijd vergezeld ging van het

uitspreken van enorme waardering voor je

inzet en werk voor de VWG. Bij die waarde-

ring wil ik mij nu aansluiten. Namens het

bestuur en namens de vereniging wil ikje

oprecht bedanken voorJe inzet als bestuurslid

in de afgelopen 27jaar. Wij realiseren ons dat

het niet mogelijk zal zijn om aljouw werk op

dezelfde manier voort te zetten, maar wij zullen

onze best doen. Nogmaals heel erg bedankt.

Als bestuur willen wijje eenpaarcadeaus

meegeven. We kunnenje geen erelid meer

maken, want datben je al. Je krijgt ook geen

oorkonde. We hebben wel het volgende voor

je: het boek De Wijsheid van Vogels, over de

geschiedenis van de ornithologie, daar heb je

nu genoeg tijd voor; een herinneringsbordje,
dat Nel Rense heeft geschilderd en een

prachtige bos bloemen.
”

Joke bedankt de voorzitter voor zijn toespraak
en de feedback die hij haar daarmee gegeven

heeft. Natuurlijk bedankt zij ook ‘haar’

excursieleiders geheel in eigen stijl met een

cadeautje, ditmaal in de vorm van vergeet-mij-

nietjes! Excursieleider Rob van Maanen wil

zich niet onbetuigd laten en houdt een mooie

toespraak, waarna hij Joke een prachtige

vlieger aanbiedt. Poul Hulzink, die vanavond

afwezig is vanwege familieomstandigheden, is

voorgedragen als opvolger van Joke van

Velsen en wordt met applaus door de ALV

benoemd tot coördinator Excursies.

9. Rondvraag en sluiting
Voor Engbert van Port is de procedure over

benoeming van de voorzitter niet helemaal

duidelijk. Rien zegt dat door een misverstand

de herbenoeming niet op de agenda stond,

maar dat de voorzitter wel is herbenoemd.

Waamemingskaartjes: op de vergadering van

de Subgroep Avifauna is volgens Engbert door

15 aanwezigen het besluit genomen om de

waamemingskaartjes af te schaffen. Naar de

mening van Engbert dientdit besluit te worden

genomen in de ALV. De voorzitter zegt

daarover nog in gesprek te willen gaan met de

Subgroep Avifauna en het onderwerp zo nodig

nog te agenderen voor de volgende

ledenvergadering.

Peter Meijer van de Samenwerkende

Vogelwerkgroepen Noord-Holland houdt een

pleidooi voor deelname aan de brocdvogelatlas
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Noord-Holland. De vereniging, maar ook de

individuele leden, kunnen een vogelsoort

sponsoren. Voor informatie verwijst hij naar de

website www.vogelwerkgrocpcnnh.nl.

Tot slot van de vergadering wordt Bertus van

den Brink nog even in het zonnetje gezet

vanwege zijn afscheid van de promotiekraam.

Hij heeft 12 jaar lang het promotiewerk met

volle inzet gedaan, en was met de stand

aanwezig bij veel vergaderingen en externe

manifestaties. Hij ontvangt een fles Bols (later

op de avond zal blijken dat hier een verhaal

achter steekt) en een cadeaubon. Bertus

bedankt de voorzitter en wenst zijn opvolgster

Hade Rijvers veel plezier en succes toe.

Hiermee sluit de voorzitter de vergadering.


