Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken.
Donderdag 19 maart 2015 in de Infoschuur (GNR) te Hilversum
Aanwezige bestuursleden:
Aanwezige leden:

Piet Spoorenberg, Wouter Rohde, Han Westendorp,
Egbert Leijdekker en Huub Casander.
27 (volgens presentielijst), 2 afmeldingen

1. Opening en mededelingen van het bestuur
- De voorzitter, Piet Spoorenberg opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
- Op 18 februari is Ben den Hoed overleden. Ben is onder anderen in het verleden secretaris van de
vogelwerkgroep geweest.
- In 2017 bestaat onze vogelwerkgroep 50 jaar. Er is een commissie gestart met de voorbereiding
van de viering hiervan. Bijdrage en hulp bij de uitvoering, te zijner tijd, is welkom en gewenst.
2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 20 november 2014
- De kosten voor het verslag van 6 jaar Eempoldertellingen komen ten laste van de algemene
middelen.
- Jelle Harder overhandigt een lijst met mogelijke co-financiers ten behoeve van aanvragen via het
Dineke Sluijters Vogelfonds.
- Jelle Harder vindt het een gemiste kans dat de toplaag van het kaalgemaakte Huizer vogeleilandje
niet is vervangen en vraagt hoe het verder met het beheer van het eilandje gaat.
Antw: Het bestuur is al blij met dit, onverwachte, resultaat na jaren van impasse. Het budget liet
geen totale herinrichting van de eilandjes toe. Het bestuur zal de ontwikkelingen, ook aangaande het
beheer, kritisch blijven volgen.
- Jelle Harder vraagt of het bestuur voor het vogelhospitaal de omringende gemeentes nog wil
aanschrijven voor financiële hulp.
Antw: Het bestuur stelt zich op het standpunt dat dit een taak is voor het hospitaal zelf. Zij is wel
bereid om na aanvraag door het hospitaal zelf, via een nieuwsbrief onze leden te informeren en te
vragen om financiële ondersteuning.
- Dick Jonkers meldt dat het beheer van De Kampen door Natuurmonumenten zal worden
overgenomen.
- Dick Jonkers geeft aan dat een coördinator natuur/milieu noodzakelijk blijft.
Antw: Het bestuur heeft een vacature onder de aandacht van de leden gebracht via de Nieuwsbrief
en de Korhaan. Hierop is nog geen reactie gekomen. Het blijft een aandachtspunt.
3. Algemeen Jaarverslag 2014
- Jan Mooij merkt op dat in de Eempolders al 42 jaar wordt geteld en dat de verslaglegging eens per
6 jaar plaatsvindt.
- Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
- Piet bedankt alle leden voor hun inzet in het afgelopen jaar.
4. Financieel jaarverslag 2014
- De penningmeester licht mondeling toe dat in de kosten over 2014 nog een wijziging moet
plaatsvinden: de huur van de infoschuur bedraagt €2400,- in plaats van €3100,- Jelle Harder vraagt of de inventaris van de vwg jaarlijks wordt gecontroleerd.
Antw: Ja, dit gebeurt aan de hand van een inventarislijst.
- Jelle Harder stelt voor om een brainstorm-moment te houden om indienen van voorstellen voor het
Dineke Sluijters Vogelfonds te promoten. Han Westendorp geeft aan dit met Jelle te willen opstarten.
- Jan Mooij zou graag een gescheiden verslaglegging willen zien van de normale
verenigingsactiviteiten en het Dineke Sluijters Vogelfonds.
Antw: De penningmeester zal dit meenemen.
- Het verslag wordt hierna door de vergadering goedgekeurd.

5. Verslag kascommissie
- Het door Peter Jansen voorgelezen verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
6. Decharge bestuur
- De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.
7. Samenstelling kascommissie
- De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor hun inzet.
- Pieter Jan Hegenbart verlaat de kascommissie. Tijdens de ALV op 12 november 2015 zal de nieuwe
kascommissie worden benoemd.
8. Bestuurssamenstelling en –verkiezing
- Met toestemming van de vergadering worden Juun de Boer en Wouter Rohde herkozen.
- Als coördinator van de subgroep communicatie zal Ton van den Oudenalder de externe
communicatie ter hand nemen, echter niet als bestuurslid.
9. Projecten Dineke Sluijters Vogelfonds
- De vergadering stemt in met de aanvraag:
nr. 27
Habitatverbetering voor de grauwe klauwier

€

9.000,-

- Leuk om te vermelden is dat Paul van der Poel met dit project kandidaat is geworden voor de
Pluk-van-de-Petteflet-prijs. Deze zal later dit jaar aan de uiteindelijke winnaar worden uitgereikt.
10. Rondvraag en sluiting
- Rob Moolenbeek: Komen alle (inventarisatie)-rapporten op de website?
Antw: De laatste rapporten zullen zsm worden opgevoerd. Bij lanceren van de nieuwe website
zullen ook alle oude rapporten worden opgenomen.
- De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage.

Na de pauze vertelt Harry de Rooij aan de hand van diverse gefotografeerde vangsten, het een en ander
over het ringen van vogels door vogelringstation Het Gooi.

