Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken.
Juni 2020 via internet
Deelnemende bestuursleden: Piet Spoorenberg, Wouter Rohde, Niek Wieringa,
Ton van den Oudenalder en Huub Casander.
Deelnemende leden:
84 volgens stemlijst.
1. Door opgelegde maatregelen van de regering was een normale Algemene ledenvergadering op 19
maart 2020 niet mogelijk. In de hoop dat dit later in het voorjaar wel mogelijk zou zijn werd de ALV
uitgesteld. Tenslotte heeft het bestuur besloten om de vergadering via internet te laten verlopen.
Daarvoor zijn alle ter zake doende stukken op de website gezet. In het zomernummer van de
Korhaan werden alle leden uitgenodigd om de stukken door te nemen en hun stem uit te brengen op
de in de agenda genoemde negen punten.
1) Jaarverslag en jaarrekening 2019
2) Decharge bestuur aan de hand van het verslag van de kascommissie
3) Benoeming van Hugo Weenen tot nieuw lid van de kascommissie
4) Herkiezen voorzitter Piet Spoorenberg
5) Herkiezen secretaris Huub Casander
6) Instemmen met aanstelling Doortje van Dijk als bestuurslid communicatie
7) Naamswijziging: Avifauna wordt Onderzoek en bescherming
8) Naamswijziging: Ledencontacten wordt Activiteiten
9) Goedkeuring aanvragen aan het Dineke Sluijters Vogelfonds
Hierop hebben 84 leden gereageerd.
2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2019
- Door een foutje in de raadpleging zijn we vergeten om specifiek instemming te vragen bij het
verslag van de ledenvergadering van 21 maart 2019. Dit is natuurlijk heel onhandig en vervelend.
We gaan er als bestuur nu vooralsnog vanuit, dat ook deze de instemming van de leden heeft.
3. Jaarverslag en jaarrekening 2019:
- Bij Huiszwaluwen is een verkeerde tekst in het jaarverslag gekomen. Het moet zijn:
In 2019 was een van de drie tillen voor huiszwaluwen bezet. Daar hebben 7 paar gebroed met 4
tweede broedsels. In totaal zijn er 10 kommetjes in gebruik genomen. Ook werd er een begin
gemaakt met een zelfbouw nest.
De andere twee tillen werden niet bezet. De resultaten van de huiszwaluwtillen in de rest van het
land zijn wisselend. Maar geduld is een schone zaak!
- Het jaarverslag en jaarrekening worden in de stemming door 84 leden goedgekeurd.
4. Verslag kascommissie:
- De kascommissie heeft haar controle uitgevoerd en alles in orde bevonden. De commissie beveelt de
vergadering aan om het bestuur décharge te verlenen.
5. Decharge bestuur:
- In de stemming verlenen 84 leden het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.
6. Benoeming nieuw lid kascommissie:
- Hugo Weenen heeft zich bereid verklaard om zitting te nemen. 84 leden stemmen hiermee in.
- De aftredende Henk de Vendt wordt bedankt voor zijn inzet.

7. Jaarplan en begroting 2020:
- Bij huiszwaluwen is een verkeerde tekst in het jaarplan gekomen. Het moet zijn:
Omdat de til bij het Nautisch Kwartier zo goed bezet was in 2019 is er hoop dat de til op de
RWZI, daar dichtbij gelegen, gevonden zal worden door terugkerende jongen die in de andere til
geboren zijn. Daarom gaat in het voorjaar van 2020 het lokgeluid daar weer ingezet worden.
Er zijn geen plannen voor het plaatsen van meer tillen.
- Bij Fotogroep was wel goede tekst geleverd, maar niet verwerkt in de stukken. Het moet zijn:
Jaarplan: De Fotografiegroep streeft ernaar om in 2020 verder te werken aan het VWG credo
“van goed naar beter”. Voor de VWG groep betekent dit in concreto:
· Continueren van: avond- en excursieprogramma; ondersteuning van Korhaan, website en
rapporten
· Verbeteren van de competenties van de fotografen middels uitwisseling van kennis en coaching
door externe expert.
Begroting: Lezing en coaching door 2 sessies van externe expert(s) €300.
- Door een foutje in de raadpleging zijn we ook vergeten om specifiek instemming te vragen bij het
jaarplan en begroting 2020. We gaan er als bestuur nu vooralsnog vanuit, dat ook deze de
instemming van de leden heeft.
8. Bestuurssamenstelling en -verkiezing:
- Voorzitter: Piet Spoorenberg wordt in de stemming door 84 leden herkozen.
- Secretaris: Huub Casander wordt in de stemming door 84 leden herkozen.
- Communicatie: Doortje van Dijk wordt in de stemming door 84 leden gekozen.
- Onderzoek en bescherming: blijft vacant
9. Wijziging huishoudelijk reglement:
- Naamswijziging: Avifauna wordt Onderzoek en bescherming
- Naamswijziging: Ledencontacten wordt Activiteiten
- In de stemming zijn 83 leden vóór de naamswijzigingen. Één blanco stem werd uitgebracht
(Avifauna heeft naamsbekendheid. Is het verstandig om dit op te geven?).
10. Dineke Sluijters Vogelfonds:
- Het ingediende project wordt in de stemming door 84 leden goedgekeurd:
Nr. 45: Bezwaar tegen parkeerplaats Oud-Valkeveen door SBGH. €2000.
- Het benoemen van een nieuw commissielid wordt uitgesteld tot de ALV in 2021.
11. Rondvraag en sluiting:
1. Vraag: Is er al nieuws te melden over de subgroep Communicatie intern en extern, of hoort die niet
hier en komt dat later?
Antwoord: Er is hierover geen ander nieuws, dan dat dit nog steeds in voorbereiding is.
Een commissie is bezig met een plan. Ton Oudenalder had hierin de sturing. Zijn opvolger in het
bestuur, door Doortje van Dijk, gaat hier verder mee aan de slag.
2. Vraag: Jammer dat het scholenproject geen vervolg heeft gekregen in 2019. Misschien landelijke
vogeltelling in januari aangrijpen als moment voor scholen. Excursie grootouders/kleinkinderen
heel goed idee, bij voorkeur in vroege voorjaar als er geen/weinig boomblad is.
Antwoord: We hopen en verwachten dat het project met de jonge jeugd nog wel een vervolg zal
krijgen. Hilde Veenstra en Nelleke Bary trekken hier aan.

3. Vraag: de inventaris (kijkers enz.) vertegenwoordigt naar mijn mening een aanzienlijk bedrag. Om
die reden zou ik de waarde van de inventarislijst op de balans willen zien. Dan is het ook mogelijk
om hierop af te schrijven en een reserve te vormen voor vervangingsaanschaf.
Antwoord: De kijkers en telescopen zijn als eenmalige actie gefinancierd vanuit het Dineke
Sluijtersfonds. Mochten ze versleten of kapot zijn, dan staat het niet bij voorbaat vast dat ze worden
vervangen. De overige artikelen worden betaald uit de jaarlijkse exploitatie.
Tot slot dient vermeld te worden dat Eric Schüssler een oorkonde ontvangt voor zijn inzet als
nestkastcontroleur vanaf 1972 in ons werkgebied.
Het bestuur bedankt de leden die de moeite hebben genomen om hun stem uit te brengen.
De vele positieve reacties hierbij op de inzet van onze actieve leden wordt gewaardeerd.
Het bestuur hoopt en verwacht dat de ALV in 2021 weer met een fysieke bijeenkomst vormgegeven
kan worden.
Naar aanleiding van de vele reacties overweegt het bestuur om in de toekomst een digitale
raadpleging in stand te houden. Hierdoor kunnen ook leden die niet in staat zijn naar de vergadering
te komen, toch hun stem uitbrengen.

