Verslag van de Algemene Ledenvergadering
Donderdag 28 november 2013 in de Infoschuurd (GNR) te Hilversum
Aanwezige bestuursleden

Piet Spoorenberg, Wouter Rohde, Han Westendorp, Paul van der
Poel en Wobbe Kijlstra

Aanwezige leden

45

1 Opening en mededelingen van het bestuur
Piet opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het is al weer de tweede keer dat de
ALV in de Infoschuur wordt gehouden. De infoschuur die door de verschillende werkgroepen ook
steeds meer gevonden wordt als locatie voor activiteiten. Op 13 oktober is samen met de andere
natuurgroepen de eerste Gooise Landschapsdag gehouden. In de Korhaan van november staat een
verslag van deze succesvolle dag.
De vereniging die haar 50 jarig jubileum nadert, blijft afhankelijk van de inzet van de leden. In dit
ste
verband memoreert Piet de 100 verjaardag van Rie de Wijs, die een van de bestuursleden van het
eerste uur aan de wieg van de VWG heeft gestaan. Francis Bakker neemt de werkzaamheden van
Conny Leydekker binnen de cursusgroep over. Tijdens de laatste avond van de najaarscursus is
passend afscheid genomen van Conny. Tijdens het weekend van de excursieleiders is behalve het
nieuwe programma voor 2014 aandacht geschonken aan het afscheid van Bertus van den Brink die
jarenlang heeft meegedraaid in het excursieprogramma. Bertus blijft overigens actief binnen de
vereniging en onder andere betrokken bij de cursussen.
Helaas is het nog niet gelukt een opvolger te vinden voor de promotiekraam. Hade kan dit niet langer
combineren met haar andere werkzaamheden. Naar opvolging wordt nog gezocht.

2 Verslag ALV van 28 maart 2013
Het verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt aangegeven dat het digitaliseren
van de VWG rapporten loopt. Er wordt ook nagedacht over het digitaliseren van de
waarnemingskaartjes. Dit laatste is, ook gezien de enorme hoeveelheid, makkelijker gezegd dan
gedaan.
3 Jaarplan en begroting 2014
Het jaarplan en de begroting 2014 worden vastgesteld. Terecht wordt opgemerkt dat het saldo van de
begroting ‘buitenland excursies’ €0,-- dient te zijn.
De ALV stemt in met de contributieregeling:
- Leden ontvangen acceptgiro in januari
- Leden die niet betalen ontvangen een herinnering binnen een maandag
- Leden die dan nog niet betalen worden uitgeschreven
In de Korhaan en op de website zal geïnformeerd worden over de contributieregeling
4 Aanvragen Dineke Sluijters Vogelfonds
De ALV stemt in met de aanvragen:
14 aanschaf portofoons
€ 245,-15 kleurringproject Raven
€300,-16 Vogelfotografie tentoonstelling
€1.133,-17 purperreiger Breukelerveen
€700,-Tot en met 31 december 2013 kunnen aanvragen voor de volgende ronde worden ingediend (ter
goedkeuring in ALV van maart 2014)

Overige zaken Dineke Sluijters Vogelfonds
- Ingestemd wordt met het voorstel tot aanpassing beheer van de gelden. De huidige
economische situatie en lage rentestand is meerjarig vastzetten niet rendabel

-

Tevens wordt ingestemd met de voorstellen voor wat betreft de commissie
o Ieder lid is 2x herbenoembaar
o Commissie bestaat uit Feiko Prins, Joost Dijkstra, Hilde Veenstra (vervangt Dick
Jonkers), Juun de Boer (vervangt Piet Spoorenberg) en Egbert Leijdekker

5 Bestuurssamenstelling en –verkiezing
Han Westendorp wordt herbenoemd. Wobbe Kijlstra en Paul van der Poel treden af als bestuurslid.
De ALV stemt in met de benoeming van Huub Cassander voor de functie van secretaris en Egbert
Leijdekker voor de functie van penningmeester
Piet bedankt namens het bestuur en de leden Paul en Wobbe voor hun inbreng in het bestuur in de
afgelopen jaren
6 Rondvraag en sluiting
Op 1 januari staat de Nieuwjaarwandeling gepland door de bossen van Zonnestraal (start om 11.00
uur) en 8 januari is iedereen welkom bij de nieuwjaarsbijeenkomst in de Infoschuur

