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Verslag Algemene Ledenvergadering, 24 maart 2011

Aanwezige bestuursleden Rien Rense, Piet Spoorenberg, Bep Dwars

Poul Hulzink, Han Westendorp, Wobbe Kijlstra

Aanwezige leden Volgens presentielijst 35

1 Opening en mededelingen bestuur

Rien wijst op het overlijden van Simon Visser

en het in memoriam dat in de Korhaan is

opgenomen.Van de opgeheven

biologenwerkgroep Het Gooi is een gift van €

340 ontvangen. Op 9 februari is tijdens een

speciale contactavondeen nieuwe werkgroep

gestart, de werkgroep vogelfotografie. Voor

meer informatie over deze werkgroep, die

onder de subgroep excursies zal gaan vallen,

wordt verwezen naar de website.

Han Westendorp maakt van de gelegenheid

gebruik om de plannen voor een nieuw logo

toe te lichten. Hiervoor zal een wedstrijd
worden uitgeschreven. Via de nieuwsbrief,

Korhaan en website zal meer informatie

volgen. Het is wel de bedoeling dat het logo

gebaseerd blijft op deKorhaan

Rien stelt voor als agendapunt 2 het beheeren

bestedingsplan Sluijters Vogelfonds toe te

voegen. Onder dit agendapunt wordt de

vergadering ook geïnformeerd over de stand

van zaken in de ongeautoriseerde leningen.

2a Beheer en bestedingsplan Sluijters

Vogelfonds
Poul Hulzink licht toe dat de opmerkingen uit

de ALV van november zijn verwerkt in het

beheer- en bestedingsplan. Hoewel er nog geen

zicht bestaat op wanneer we het legaat kunnen

verwachten, is het wel goed alvast de nodige

voorbereidingen te treffen. Dit betreft onder

andere de invulling van deadviescommissie,
die zoals in het beheer- en bestedingsplan is

opgenomen,zal adviseren over de ingediende

projectvoorstellen. Naast adviseren over de

ingediende voorstellen, heeft de

adviescommissie ook een taak in het

ondersteunen van degene die vragen heeft over

hoe projectvoorstellen op te stellen.

De werkgroep zal bestaan uit 3 of 5 leden

waaronder een afgevaardigde van het bestuur.

Gezien de ,Jaak" wordt gezocht naar leden die

enigszins boven de materie staan, die affiniteit

met en kennis van de „vogelwereld" hebben,

ervaring hebben met het opstellen van project-

voorstellen en beschikken over financiële

kennis. De kans dat dit allemaal in 1 persoon is

verenigd, is klein. Belangrijk is dat de

verschillende deskundigheden vertegenwoor-

digd zijn in de werkgroep. Iedereen die

belangstelling heeft kan zich melden. Ook als

je iemand geschikt vindt, kun je dit melden.

Ook vanuit het bestuur kunnen geschikt

geachte mensen worden benaderd. Het bestuur

zal uiteindelijk een voorstel doen.

Poul laat weten dat binnenkort via nieuwsbrief,
Korhaan en website nadere informatie zal

volgen.

2b Stand van zaken ongeautoriseerde

leningen
Rien kan tot ieders vreugde melden dathet

ernaar uitziet dat de zaak medio april kan

worden afgerond en dat de vereniging dan

weer de beschikking heeft over het met de

ongeautoriseerde leningen gemoeide bedrag.

3 Verslag ALV 25 november 2010

Het verslag wordt goedgekeurd.

De voorzitter, Rien Rense, opent de

vergadering en heet iedereen van harte

welkom. Een aantal leden heeft aangegeven

verhinderd te zijn, waaronder Egbert (en

Conny Leij dekker). Dit betekent dat Wobbe

Kijlstra de toelichting op het financieel verslag
zal verzorgen.

Overige mededelingen.
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4 Algemeen jaarverslag 2010

In de Korhaan van februari 2011 is het alge-

meen jaarverslag opgenomen.Rien wijst op

het dynamische karakter van de vereniging,

met heel veel verschillende activiteiten. In

2010 valt binnen de subgroep Avifauna de

groei in activiteiten van de werkgroep broed-

vogelinventarisaties op:
3 gebieden zijn in

2010 geïnventariseerd en het aantal leden dat

betrokken is bij de inventarisaties is nog steeds

groeiende. De vogelherkenningscursus loopt

prima en zorgt voor een aanwas van leden.

Veel leden gaan mee met 1 of meerdere

excursies. En degene die de ontwikkelingen

vanuit zijn luie stoel wil volgen, magzich

verheugen in een goedgevulde Korhaan.

Zo beleven ruim 750 leden plezier aan de

vogels.

De vergadering stemt in met het algemeen

jaarverslag.

5 Financieel jaarverslag 2010

Wobbe Kijlstra, waarnemendpenningmeester,
licht het financieel jaarverslag toe. De

ontdekking van de ongeautoriseerde leningen"
heeft veel energie gevraagd. De oplossing (zie

2b) is in zicht. Tegelijk heeft dit het bestuur

ook aan het denken gezet over het te voeren

,financieel beleid". 2010 is afgesloten met een

positief resultaat en er is een behoorlijk eigen

vermogen. Zoals in het financieel jaarverslag is

opgenomenzal het bestuur, in overleg met de

werkgroepen, er zich op beraden hoe de

financiëlemiddelen waarover de vereniging

beschikt, de “aandeelhouders”(en dat zijn de

vogels) ten goede kunnenkomen. Met het

beheer- en bestedingsplan Sluijters Vogelfonds

is het al de bedoeling nadrukkelijk te kijken
waar geld aan kan wordenbesteed.

6 Verslag kascommissie

De kascommissie heeft verslag uitgebracht.

Afgesproken wordt dit verslag in de Korhaan

op te nemen. Henk van Tol en Pieter Jan

Hegenbart zijn verhinderd. Elsje van der Velde

laat weten dat de kascommissie de financiële

stukken ruim van te voren toegezonden heeft

gekregen en dat in de bijeenkomst met Egbert

en Wobbe, alle stukken waarom gevraagd

werdbeschikbaar waren en werden toegelicht.

De kascommissie is van mening dat de verlies-

en winstrekening en de balans van 2010 een

getrouw beeld geven van de werkelijkheid.

7 Decharge bestuur; voor het gevoerde
financiële beleid

De vergadering verleent het bestuur decharge

voor het gevoerde financiëlebeleid.

8 Benoeming nieuwe kascommissie

De vergadering stemt in met het voorstel om

Henk van Tol, Pieter Jan Hegenbart en Evert

Constandse te benoemenals leden van de

kascommissie 2011.

9 Bestuurssamenstelling en - verkiezing
Binnen het bestuur bestaat een aantal vacatu-

res. Gezocht wordt naar belangstellenden die

binnen het bestuur hun steentje willen bij-

dragen. Zolang de vacatures nog niet vervuld

zijn worden de taken verdeeld. De vergadering
is blij met:

Poul Hulzink, die een nieuwe periode in het

bestuur namens de subgroep excursies op zich

wil nemen;

Han Westendorp, die als bestuurslid algemene
zaken de bestuurlijke werkzaamheden van Bep
Dwars over wil nemen;

Paul van derPoel, die het bestuur namens de

subgroep vogelherkenning wil versterken (en
Wil Makkinje, die tijdelijk als waarnemer de

honneurs heeft verzorgd, vervangt).
De voorzitter bedankt Wil Makkinje voor zijn

inzet in het bestuur in de afgelopen periode.

In de Korhaan is het afscheid van Bep Dwars

als bestuurslid al aangekondigd. Bep is al lid

vanafde oprichting van de VWG in 1967 en

sinds 1971 actiefin het bestuur, dus nagenoeg

40 j aar. Een periode waarin zij steeds meer het

Rien Rense overhandigt Bep de penning
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geheugen en soms ook het geweten van de

VWG vormde. Zij was in het bestuur actief en

vooral ook daarbuiten. Denk aan het archief,

de post, tijdschriftenmappen, het verzenden

van de Korhaan dat Bep tot vorig jaar

verzorgde. Met 40 jaar en misschien wel 200

vergaderingen is Bep met recht de bron van

informatie over leden en de geschiedenis van

de VWG. In 2002 is Bep al terecht benoemd

als erelid van de vereniging.

Bep heeft gevraagd niet al te veel aandacht aan

haar afscheid te besteden. Ze neemt alleen

afscheid van het bestuur en zeker niet als actief

lid van de vereniging. Dat respecteren we,

maar helemaal niets doen is te gortig.

Als waardering krijgt Bep als eerste lid van de

vereniging een speciaal ontworpen penning
voorzien van haar naam. Han licht toe dat de

penning een nieuw ereteken is voor leden die

een bijzondere prestatie hebben geleverd (qua
aardof duur). Van het bestuur krijgt Bep een

bordje met Kraanvogels (geschilderd doorNel

Huese).

De vergadering bedankt Bep met applaus.

10 Rondvraag
Het is nog niet bekend op welke wijze
aandachtwordt gegeven aan de 1,000e

Eempoldertelling.


