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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24-11-2011

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

Aanwezige bestuursleden Rien Rense, Piet Spoorenberg, Paul van der Poel,

Poul Hulzink, Han Westendorp

Aanwezige leden 65

1. Opening en mededelingen bestuur

2. Vaststellen verslag Algemene

Ledenvergadering van 24 maart 2011

Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Bespreken en vaststellen beleid en

begroting 2012

De voorzitter geeft een toelichting. Het

beleid en de activiteiten in 2011 kunnen

worden voortgezet in het komendejaar. Dat

is een verheugende ontwikkeling. Een

nieuwe activiteit is het financieren van

projecten via het Dineke Sluijters

Vogelfonds. We verwachten daar veel van.

De begroting is in lijn met de afgelopen

jaren. De contributie verandert niet. De

vergadering stemt in met het beleid en de

begroting voor 2012.

4. Voortgang Dineke Sluijters Vogelfonds

Het eerste deel van het legaat is ontvangen.
Het fonds kan nu van start gaan. De

werkwijze is vastgelegd in het besteding- en

beheerplan voor het fonds. Voor het fonds

wordt een adviescommissie ingesteld. Als

leden worden door de ALV benoemd:

Piet Sporenberg namens het

algemeen bestuur,

Egbert Leijdekker,

Joost Dijkstra,
Feico Prins en

Dick Jonkers.

De projecten zullen doorhet bestuur worden

voorgesteld aan de Algemene

Ledenvergadering en in de (halfjaarlijkse)

vergaderingen worden vastgesteld.

Jelle Harder vraagt of het mogelijk is om

spoedeisende projectvoorstellen tussentijds

te honoreren.Dat blijkt nu niet mogelijk.

Het bestuur stelt zich voor dat als zich in de

praktijk problemen voordoen, een oplossing

zal worden gezocht. De werkwijze zal

regelmatig worden geëvalueerd en zo nodig

worden aangepast.

Trudie Kroon mist in de adviescommissie

een vrouw. Dat is toeval. Ook het bestuur

zou graagweer meer vrouwen in het bestuur

en commissies zien. Suggesties voor

kandidaten worden op prijs gesteld.
Binnenkort wordt via de nieuwsbrief en op

de website bekend gemaakt hoe

projectvoorstellen kunnen worden

ingediend.

5. Bestuurssamenstelling en - verkiezing
Aftredend en herbenoembaar zijn Wobbe

Kijlstra (secretaris en penningmeester) en

Han Westendorp (algemene zaken). Beide

worden herbenoemd.

Voor de vacatures in het bestuur zijn helaas

geenkandidaten.

6. Uitreiken oorkonde van verdienste aan

Jan Mooij

Het bestuur heeftbesloten om een oorkonde

van verdienste uit te reiken aan Jan Mooij.
Er is grote waardering voor zijn inzet als

coördinator van de tweewekelijkse

Eempoldertellingen in de afgelopen jaren.

Jan heeftbovendien de omvangrijke

gegevens van de tellingen uitgewerkt. In

elke Korhaan verschijnt een monografie
waarin de ontwikkeling van een vogelsoort
wordt beschreven. In oktober 2007 is het

rapport ’De vogels in de westelijke

Eempolders, na de landinrichting (1991 t/m

2002)’ verschenen. Het rapport over

tellingen van 2003 t/m 2008 is vandaag bij
de drukker opgehaald. In deze publicaties

heeft Jan de vele cijfers en informatie van de

De voorzitter, Rien Rense, opent de

vergadering en heet de vele aanwezigen van

harte welkom. De secretaris/penningmeester,

WobbeKijlstra, is helaas verhinderd.

Aan de agenda wordt toegevoegd: het

uitreiken van een oorkonde van verdienste.
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tellingen omgezet naar begrijpelijke trends

en grafieken. Dat geeft het werk van de

groep een grote meerwaarde, zowel binnen

de vereniging als naar buiten. Naast

coördinator van de Eempoldertellingen is

Jan ook lid van hetCT Avifauna en neemt

hij deel aan de broedvogelinventarisaties.

Dat alles is voor het bestuur redenom Jan de

oorkonde van verdienste toe te kennen en

hem zo te bedanken voor zijn inzet voor de

vereniging.

De voorzitter overhandigt Jan de oorkonde,

het eerste exemplaar van het nieuwe rapport

en een bos bloemen. De vergadering bedankt

Jan met een hartelijk applaus.

7. Kiezen van een nieuw logo voor de

VWG

Voor het vinden van een nieuw logo is een

ontwerpwedstrijd georganiseerd. Er zijn

ontwerpen ingediend doorontwerpers van

over de hele wereld via internet en ook

direct door leden van de VWG. Een

commissie heeft een voorselectie gemaakt

van 15 ontwerpen.

Dirk Prop en Han Westendorp geven een

toelichting op de aanpak en de mooie

resultaten. Voor het kiezen van het logo

wordt gestemd in de vergadering. Via e-mail

kon al eerder worden gestemd. De stemmen

die zijn binnengekomen via mail (totaal

aantal 49) zijn samengevoegd met de

stemmen van de ledenvergadering (totaal

aantal 66). Uit de voorselectie van 15 logo's

van zeer

verschillende

ontwerpers is

met grote

meerderheid

gestemd voor het

logo van de

Colombiaanse

ontwerper José Manuel Victoria.

De voorzitter bedankt Dirk en Han (en Dick

Jonkers en Joke van Velsen van de

selectiecommissie) voor hun inzet en hun

verrassende en vernieuwendeaanpak.

8. Rondvraag en sluiting
Geen opmerkingen.

Dirk Prop toont de ingezonden logo’s

Jan Mooij ontvangt de oorkonde


