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Projectvoorstellen Dineke Sluijters Vogelfonds

Totaaloverzicht aanvragen Dineke Sluijters Vogelfonds
Nr Omschrijving Bedrag Advies commissie

14 Aanschaf portofoons € 245,- Positief

15 Kleurringproject Raven € 300,- Positief

16 Vogel fotografie tentoonstelling-Kunst op de Dijk € 1.133,- Positief

17 Purperreiger Breukeleveen € 700.- Positief

Totaal € 2.378,-

Aanvraagnummer 14

Project: Aanschaf portofoons.

Indiener: subgroep excursies

Samenvatting: Bij de subgroep excursies

worden portofoons gebruikt bij autodagexcursies

om vanuit de auto met elkaar te communiceren

en waarnemingen door te geven. De huidige

portofoons zijn op en functioneren niet meer. Ze

waren ook al aardig op leeftijd. Vanuit de groep

excursieleiders is de behoefte eraan bevestigd en

de wens bestaatnieuwe aan te schaffen. Op basis

van de inventarisatie wordt er voorgesteld zes

nieuwe portofoons aan te schaffen.

Gevraagde bijdrage: € 270,-

Beoordeling: De gevraagde bijdrage aan dit

project past binnen de doelstellingen van de

vereniging en het DinekeSluijters Vogelfonds.
Er is weliswaar geen sprake van een specifiek

project, maar vervanging van materialen binnen

de vereniging.
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Advies: De commissie stelt voor dit verzoek te

honoreren.

Besluit: Gezien het relatief geringe bedrag van

de investering, en het feit dat er sprake was van

enige urgentie, heeft het bestuur binnen het

mandaat zijn goedkeuring gegeven en inmiddels

zijn de zes portofoons aangeschaft. Van dit

project wordt dus terugmelding gedaan aan de

Algemene Ledenvergadering.

Aanvraagnummer 15

Project: Kleurringproject Raven

Indiener: Pascal Gijsen

Samenvatting: In Nederland zijn in 100 jaar tijd
slechts 500 raven geringd. Door indienerwordt,

in samenwerking met Harry de Rooij en Daan

Buitenhuis, een financiële bijdrage gevraagd

voor het kleurringen van ravenpullen in het Gooi

en Utrecht. Het doel van het project is het

bepalen van dispersie, toenameof verschuiving

van raven in het Gooi, Utrecht en mogelijk
elders in Nederland.

Het Vogeltrekstation heeft voor dit project een

ring/kleurringvergunning afgegeven.

Gevraagde bijdrage: € 300,-

Beoordeling: De gevraagde bijdrage van dit

project past binnen de doelstellingen van de

vereniging en het Dineke Sluijters Vogelfonds

en is voldoende onderbouwd. Jaarlijks zullen in

het verenigingsblad De Korhaan de resultaten

worden gepubliceerd.

Advies: De commissie stelt voor dit verzoek te

honoreren.

Besluit: Op het moment van indienen was er

sprake van urgentie in verband met de start van

het seizoen. Het bestuur heeft binnen het

mandaat zijn goedkeuring aan dit project

gegeven.
Van dit project wordt dus terugmelding

gedaan aan de Algemene Ledenvergadering.

Aanvraagnummer 16

Project: Vogelfotografie tentoonstelling Kunst

op de Dijk
Indiener; Hugo Weenen en Bertus van de Brink

Samenvatting: Tentoonstelling van circa 30

foto’s van vogels die in het werkgebied van de

Vogelwerkgroep voorkomen, plus informatie

over deze vogel, tijdens de manifestatie “Kunst

op de Dijk” in Eemnes op 1 september 2013 en

later in het ’Meenthuis’. Het doel van het project
is interactie van vogelfotograferende leden van

de Vogelwerkgroep met bezoekers van de

tentoonstelling.

Gevraagde bijdrage: € 1.133,-

Beoordeling: Het onder de aandachtbrengen

van de vogels uit ons werkgebied voor een

breder publiek middels een fototentoonstelling,

past binnen de doelstellingen van de vereniging

en het Dineke Sluijters Vogelfonds en is

voldoende onderbouwd. Voorwaarde voor

toekenning is dat, nadat de tentoonstellingen

hebben plaatsgevonden, de foto’s beschikbaar

zijn voor andere (promotie) doeleinden.

Advies; De commissie stelt voor dit verzoek te

honoreren.

Besluit: Op het moment van indienen was er

sprake van urgentie in verband met de start van

de tentoonstelling in Eemnes. Het bestuur heeft

binnen het mandaat zijn goedkeuring aan dit

project gegeven. Van dit project wordt dus

terugmelding gedaan aan de Algemene

Ledenvergadering.

Aanvraagnummer 17

Project: Purperreiger Breukeleveen

Indiener: Henk van der Kooij

Samenvatting: Het ophangen van minimaal

twee camera’s in de purperreigerkolonie te

Breukeleveen om zo inzicht te krijgen op welke

wijze zich predatie - het ene jaar veel, het ander

jaar minder - in dezekolonie voordoet. De

purperreiger is een soort van de RodeLijst en

verdient dus optimale bescherming. Het doel is

het met meer zekerheid vaststellen van de

predator(en) en op welke wijze deze predatie van

nestjongen hoog in bomen kan plaatsvinden.

Door de indieners van het project wordt nog

onderzocht of de camera’s gehuurd kunnen

worden en in dat geval kunnen de kosten van de

investering iets lager zijn.

Gevraagde bijdrage: € 700,-

Beoordeling; De gevraagde bijdrage van dit

project past binnen de doelstellingen en

werkgebied van de vereniging en het Dineke

Sluijters Vogelfonds en is voldoende onder-

bouwd. Het heeft de voorkeur van de commissie

dat de camera’s worden aangeschaft, zodat deze

wellicht voor andere projecten gebruikt kunnen

worden. Het verschil tussen huurkosten en

aanschafkosten is waarschijnlijk gering.
Advies: De commissie stelt voor dit verzoek te

honoreren.
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Voorstel bestuur

Het bestuur legt bovengenoemde projecten ter

goedkeuring voor aan de ALV

Overige zaken Dineke Sluijters Vogelfonds

1. Voorstel tot aanpassing van het Bestedings-

en beheerplan

In artikel 12 is opgenomendat de zittingstermijn
van de leden twee jaar is en dat een lid eenmaal

terstond herbenoembaaris. Bij het opstellen van

dit plan is geen rekening gehouden met het feit

dat op enig moment het merendeel van de

commissie gelijktijdig dient af te treden. Dat

wordt door de commissie als onwenselijk
beschouwd, omdat dan het risico bestaat dat alle

ervaring tegelijk wegvalt.
Door de commissie en het bestuur van de

Vogelwerkgroep wordt voorgesteld om de

zittingstermijn te handhaven, maar het aantal

keren dat een lid herbenoembaaris te wijzigen in

twee keer.

2. Voordracht nieuwe commissieleden

Door het vertrek van Dick Jonkers en het feit dat

Piet Spoorenberg thans voorzitter van de

vereniging is geworden, zijn er twee vacatures

binnen de commissie. In het kader van de

invulling van deze vacatures wordt voorgesteld
om Hilde Veenstra en Juun de Boer als

commissieleden te benoemen.

3. Herbenoeming leden

De zittingstermijn van de eerste periode van

twee jaar van Feiko Prins, Joost Dijkstra en

Egbert Leijdekker is inmiddels verstreken en op

grond van het reglement zijn zij terstond

herbenoembaar. Genoemde heren hebben

aangegeven aan te willen blijven als

commissielid en daarom wordt er door het

bestuur voorgesteld hen te herbenoemen.

4. Beheer van de gelden

In het beheerplan is opgenomen dat, om een

maximaal rendement te verkrijgen, de gelden als

volgt worden beheerd:

• 10% van het fonds op een direct opvraagbare

spaarrekening geplaatst
• 40% van het fonds op een spaarrekening met

een hogere rente geplaatst, waarbij er toch de

mogelijkheid bestaat van opname (eventueel

met rentekorting)
• 40% van het fonds op een spaarrekening met

een langere looptijd van vijf jaar.

Gezien de huidige lage rentestand bij de

Nederlandse banken is er tot nu toe voor

gekozen om de gelden van het fonds alleen op

een direct opvraagbare spaarrekening te plaatsen.
Wanneer de gelden op een meerjarige rekening
wordengeplaatst, is de rentevergoeding nog

steeds relatief erg laag. Voorgesteld wordt om

dit artikel te laten vervallen en de

penningmeester van de Vogelwerkgroep te laten

bepalen op welke wijze de gelden worden

vastgezet. In de jaarrekening van de vereniging
zal hier jaarlijks verantwoording over worden

afgegeven.

Voorstel Bestuur

Het bestuur stelt de ALV voor in te stemmen met

bovengenoemde punten.


