
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2013. 

 
Na het openen van de vergadering door voorzitter Frank van Groen om 20.10 wordt de agenda 
vastgesteld. De datum bij punt 4 (notulen van vorig jaar) moet zijn 23 april 2012. Rinus Nieuwstad 

stelt voor een ingebracht punt - Jubileumjaar- vóór de begroting te behandelen. 
Mededelingen. Roely Bos, secretaris, vertelt over de toestand van Jan van der Ben, het bestuurslid dat 
half februari een aantal infarcten te verduren kreeg, zeven weken in het VU-ziekenhuis heeft gelegen 

en sinds kort in Reade woont, het revalidatiecentrum op de Overtoom, waar hij nog vele maanden zal 
moeten revalideren. Zijn handicaps liggen eigenlijk uitsluitend op lichamelijk vlak, maar er is al veel 
verbeterd. Sanne Hirschler, onze excursiecoördinatrice, zit tijdelijk in een corset vanwege een 

rugbreuk, en kan maar beperkt lopen. Frank memoreert de nieuwe actuele website, en bedankt 
Janneke Vorst voor haar webmasterschap. Ook wordt Lammert van der Veen bedankt voor zijn 
jarenlange beheer van de oude website. Over het vogelarchief hebben we vorig jaar al gemeld dat Jan 

van Blanken met zijn ordening is opgehouden. Het archief is een paar maal verplaatst, maar er zijn 
helaas geen mensen gevonden om het archief verder klaar te maken voor opname in het 

Stadsarchief. We hebben contact gezocht met de Archiefschool, om te zien of het een 
afstudeerproject kan worden voor een student, maar deze zal begeleid moeten worden door iemand 
die verstand heeft van archieven, en in ons geval ook van vogels. Jip Binsbergen vraagt zich af of er 

geen stop kan worden ingesteld. Frank meldt dat we voor het ooievaarsringproject de ringen hebben 
betaald. 
Bij het punt Aftreden en kiezen van bestuursleden bedanken we Maarten Mooij voor zijn 

penningmeesterschap. Hij gaat emigreren naar Duitsland. KeesJan van Bergeijk is bereid gevonden 
zijn plaats in te nemen. Met algemene stemmen wordt KeesJan verkozen. 
Notulen van 23 april 2012. Rinus stelt voor een stemming te houden over het aannemen van 

anonieme schenkingen boven een bepaald bedrag. Hem wordt om argumenten gevraagd. Her en der 
worden voorbeelden gegeven van grote tot zeer grote anonieme schenkingen aan verenigingen. De 
schenking van vijfduizend euro, specifiek voor het archief, waar het in onze vogelwerkgroep om gaat 

is via een reguliere bankoverschrijving binnengekomen en valt dus voor de overheid te traceren. Het 
lijkt de vergadering niet de taak van de vereniging om de herkomst van giften te onderzoeken. Jan 
Brandenbarg stelt het bestuur voor een soort protocol op te stellen waarover volgend jaar in de ALV 

gestemd kan worden. Er wordt niet gestemd over Rinus' voorstel. 
Het Jaarverslag is dit jaar voor het eerst digitaal verspreid. Steven Wytema vindt het een beschrijvend 

verslag, en mist taakstellingen en beleidsvoornemens die al dan niet uitgevoerd zijn. Maarten gaat 
daarin mee. Ellen de Bruin zegt dat in de tijd dat zij in het bestuur zat op de agenda het punt: 
Plannen voor volgend jaar stond. Volgend jaar kan dit allemaal gerealiseerd worden. Ineke Aernoudts 

geeft een compliment voor het opzetten van de Jeugdclub. Jip vraagt naar de voortgang van het 
Vogelkijkpunt IJdoorn. Frank antwoordt dat wegens de stroperige procedures (land aankopen door 
Natuurmonumenten zorgt voor vertraging) nu pas na het broedseizoen 2013 begonnen kan worden 

aan het door Silvan Laan vormgegeven Vogelkijkpunt. 
KeesJan leest het voorstel tot het verlenen van decharge voor. De vergadering besluit decharge te 
verlenen na het bespreken van het financiële jaarverslag en de begroting. Hierna schorst Frank vG de 

vergadering voor een korte pauze. 
Het tweede deel van de vergadering begint Frank met de melding dat Teun van Dijk het bestuur zal 
helpen nu Jan van der Ben tijdelijk is weggevallen. Annelies de Kleyn vindt de procedure wat vreemd, 

Teun is niet gekozen, maar hij krijgt geen stemrecht binnen het bestuur, omdat hij geen officieel 
bestuurslid is. Als Teun toe wil treden tot het bestuur kan volgend jaar gestemd worden in de ALV. Er 
is een vacature in de kascommissie omdat KeesJan uittreedt. Hanna Hirsch, het andere 

kascommissielid, laat later op de avond weten of ze aanblijft of niet. 
Financiën. Maarten oordeelt dat de vereniging gezond is. Het lidmaatschapsgeld wordt min of meer 
opgebruikt, en het cursusgeld vormt de bonus. Hij licht een aantal cijfers toe, en beantwoordt vragen 

van aanwezige leden. Rob Baars stelt voor het vermogen wat langer vast te zetten, maar KeesJan 
zegt dat de spaarrekening van ASN meer oplevert. De vragen van ieder worden naar genoegen 

beantwoord, en Maarten wordt bedankt voor zijn werkzaamheden. Tusendoor komt er nog een vraag 
van Hanna Hirsch of de styling van De Gierzwaluw, die sinds jaar en dag door Ellen de Bruin en 
Robert Heemskerk gemaakt wordt, niet veranderd kan worden (bijvoorbeeld naar A4-formaat), maar 

daar is Ellen niet enthousiast over.  
Hanna heeft inmiddels besloten zich niet meer beschikbaar te stellen voor de kascommissie. Ruud 
Smit en Edial Dekker stellen zich beschikbaar, en worden daarvoor met instemming bedankt. 



Dan wordt het ingelaste punt: Jubileumjaar besproken. Frank meldt dat dit punt niet goed gelukt is. 

Het bestuur is sinds begin 2011 met een aantal ideeën gekomen, waarvoor medewerking is gezocht 
bij diverse leden. Er was o.a.het idee van een Avifauna, van een boekje met portretten van personen 
en vogels, een App. voor een smartphone, met de Amsterdamse vogels in hun gebieden, 

informatieborden in de parken plaatsen, maar bij die inventarisaties is het gebleven, er kon niemand 
worden gevonden die de kar wilde trekken. Wat wel gebeurd is is dat er meer werk is gemaakt van de 
oproep tot het meedoen aan de Jubileum-Big-day, en dat er twee speciale excursies worden gemaakt, 

onder leiding van Remco Daalder en Martin Melchers, die normaal gesproken geen excursies leiden bij 
de vwg. Mat Jansen is betrokken bij informatieborden in Frankendael, en zal zich hier verder mee 
bezig houden. 

Dan wordt de begroting besproken door KeesJan. Jan van Til vindt het prettig dat er wat rek zit in de 
uitgaven voor de lezingen. De contacten met IVN en KNNV worden besproken n.a.v. een vraag van 
Eelke Krol, er wordt afgezien van het bekend maken van vogelactiviteiten van andere organisaties. Op 

onze website staan linken naar deze verenigingen. Ruud vindt dat een budget voor de Jeugdclub wel 
belangrijk is, de jeugd heeft de toekomst. We hebben een flink vermogen. Steven zegt dat een 

vereniging gezond is als zonder jaarinkomsten een jaar lang doorgegaan kan worden met de 
activiteiten, en dat kunnen we royaal. Op dit moment blijft er dan een bedrag van vierduizend euro 
over ter besteding.  

Uitbreiding werkgebied. Rinus merkte op dat bij invoering van een vogel in het gebiedje ten zuiden 
van de Hogedijk in Z-O hij deze niet in zijn Amsterdamse lijst kreeg te zien. Uitgelegd wordt om welk 
gebied het gaat. Nu het gebied onder geen enkele vogelwerkgroep lijkt te vallen, en het inmiddels tot 

de gemeente Amsterdam is gaan behoren (voorheen was het Utrecht meldt Ellen), wordt met 
algemene stemmen vóór toevoeging aan het werkgebied van de VWGA besloten. Rinus neemt contact 
op met Waarneming.nl, over wijziging van ons gebied. 

Rondvraag: Mat meldt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit veel minder meldingen krijgt 
dan voorheen, de bereikbaarheid via internet zou moeilijk zijn. Niemand van de stadsecologen kan de 
goede link vinden. Frank Warendorf zegt dat de linken gewoon op de website staan, en dat alles goed 

te vinden is. We stellen voor dat Mat hierover verder contact opneemt met de Commissie 
Bescherming. Annelies meldt dat ze haar draai gevonden heeft in de Jeugdclub. Ze is blij dat ze wat 
kan doen voor de vwg. Het zou haar prettig lijken als er een paar goede kijkers beschikbaar zouden 

komen voor de kinderen. Probleem is wel waar die te stallen, omdat er meer begeleiders zijn die niet 
altijd meegaan. Iemand doet een suggestie om een oproep te doen aan mensen die nog een goede 

kijker in de kast hebben maar hem niet meer gebruiken. Annelies vraagt of wij nog iets met 
nestkasten doen, sommige vwg's hebben nestkastprojecten. Buiten dat we ze een paar jaar verkocht 
hebben, hebben wij geen nestkastproject.  Zweitse Scheeringa weet dat een mevrouw in Diemen nog 

gierzwaluwkasten over heeft. Hanna zegt dat er geen tijd meer is voor de powerpointpresentatie, het 
is een lange vergadering geweest. 
Na de sluiting zet het bestuur de vrijwilligers, die in groten getale zijn gekomen, in het zonnetje. Dit 

ook in het kader van ons jubileum. Frank vG noemt elke vrijwilliger en vertelt waarmee deze in de 
vogelwerkgroep actief is (geweest). Zweitse geeft aan alle aanwezige vrijwilliger een attentie, 
bestaande uit biologische vruchtensap en wijn, en een tablet slaafvrije chocolade. De vrijwilligers zijn, 

in alfabetische volgorde van voornamen: Annelies de Kleyn, Auke Jansen, Edial Dekker, Ellen de Bruin, 
Evert Pellenkoft, Frank Visbeen, Frank Warendorf, Hanna Hirsch, Jan vanTil, Jip Binsbergen, John van 
der Woude, KeesJan van Bergeijk, Mark Kuiper, Martijn Voorvelt, Mat Jansen, Rinus Nieuwstad, Rob 

Baars, Robert Heemskerk, Rutger Rotscheid, Sanne Hirschler, Steven Wytema en Teun van Dijk. Het 
bestuur heeft gemeend zichzelf niet te noemen, maar krijgt van de aanwezigen een hartelijk applaus 
voor alle werkzaamheden die ze verricht. Om 23:10 uur zijn we klaar, en dat is zo laat dat Roely de 

powerpoint over de Sperwers van het KIT niet meer kan laten zien. 
 
Roely Bos 

Secr. VWGA 


