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Vogelwerkgroep Amsterdam 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 14 april 2015 

(Concept, vast te stellen in Algemene Ledenvergadering april 2016) 

1. Opening: de penningmeester opent de vergadering, en heet de 20 aanwezige leden (inclusief bestuur) 

welkom. KeesJan van Bergeijk leidt het eerste deel van de bijeenkomst omdat er – nog ! - geen 

voorzitter is. Van 3 leden is bericht van verhindering ontvangen, waaronder helaas ook van scheidend 

secretaris Roely Bos, die ziek is. De agenda wordt vastgesteld. 

2. Mededelingen bestuur, personalia en vacatures: Roely Bos treedt na twee termijnen af als secretaris 

en is niet herkiesbaar. Zweitse Scheeringa treedt na twee termijnen regulier af en stelt zich voor een 

derde nieuwe termijn herkiesbaar. Verder hebben we, zoals bekend, al ruim een jaar geen voorzitter. 

Redactie Gierzwaluw: Ellen de Bruin stopt na 15 jaar met het maken van de Gierzwaluw. Het bestuur 

bedankt Ellen voor haar inspanningen. Roely Bos heeft meteen een nieuwe uitdaging opgepakt: zij 

gaat de Gierzwaluw maken, met hulp van Frank van Groen.  

Tot slot heeft Pauline de Bakker laten weten dat zij moet stoppen als organisator van de 

Watervogeltellingen en de –cursus, zij heeft het te druk. Pauline heeft Amsterdam in twee jaar tijd als 

telgebied goed op de kaart gezet, we hopen snel een goede opvolger voor haar te vinden.  

 

3. Verkiezing bestuursleden:  

Zweitse Scheeringa wordt unaniem herkozen als algemeen bestuurslid.  

Marion de Groot wordt vanuit het bestuur voorgedragen als secretaris, zij heeft dit seizoen 

‘proefgedraaid’ in het bestuur en gaat deze klus graag doen. Marion stelt zich kort voor: 58 jaar, sinds 

een paar jaar ‘serieus’ aan het vogelen en lid van de VWGA. Werkt voor de gemeente Purmerend aan 

projecten in de openbare ruimte. Marion wordt unaniem in het bestuur gekozen. 

Vervolgens stelt de voorzitter aan de vergadering Marc Menon voor, die na enkele gesprekken met 

Frank van Groen, heeft aangegeven voor het voorzitterschap in aanmerking te willen komen. In de 

laatste bestuursvergadering hebben zittend bestuur en Marc kennisgemaakt, en het ‘klikt’. Marc stelt 

zich ook voor: 48 jaar, advocaat met specialisatie bedrijfsrecht, sinds een paar jaar met een eigen 

kantoor. Hij heeft vrijwilligerswerk opgepakt en ook zijn oude hobby vogelen. Het bestuur draagt Marc 

graag voor en ook hij wordt unaniem gekozen. Hiermee is het bestuur weer compleet, tot grote 

tevredenheid van allen. Over het bestuur in nieuwe samenstelling zal een item op de website worden 

gezet, als de formaliteiten zijn geregeld. Actie bestuur/ website 

4. Notulen ALV 16 april 2014: deze worden vastgesteld. Naar aanleiding van dit verslag: 

Het archief van de VWGA is eind 2014 overgedragen aan het Stadsarchief. Over ontsluiting van het 

archief wordt nog overlegd met het Stadsarchief. Een suggestie uit de ALV van 2014 om in de ALV 

eerst beleid en dan begroting te bespreken is dit keer blijven liggen, we nemen de suggestie voor 

komend jaar mee. Actie bestuur 

5. Jaarverslag 2014 (op de website): alle deelverslagen die tijdig zijn aangeleverd zijn op de website 

gezet. Een aantal papieren exemplaren is ter vergadering beschikbaar. Het vandaag ontvangen verslag 

van de jeugdclub zal nog worden toegevoegd.  Van de Gierzwaluw is geen verslag ontvangen. N.a.v. 

het jaarverslag: de BMP telgroep Asd. Bos is een feit. Voor een VARA-programma over IJsvogels wordt 

om gegevens uit Amsterdam-Oost gevraagd, er wordt contact gelegd. BIG DAY 2015: twee jonge leden 

van de VWGA willen een BIG DAY organiseren op zaterdag 2 mei, een leuk initiatief. Zij hebben 

autovervoer nodig. Zie de website. Standwerk: deelnemen aan vogel/natuurevenementen met een 

stand levert goede PR op – en ook nog inkomsten.  

Commissie Bescherming: er gebeurt veel, al is niet alles zichtbaar.  

Kwestie Barentzplein, klacht verwijderen meidoornhagen ten koste van Huismuspopulatie: het bij 

Stadsdeel west zoekgeraakte rapport van Tauw is uiteindelijk teruggevonden, maar veel te laat en het 

rapport was niet adequaat. 
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Om te kunnen aantonen dat vogels zich op bepaalde plekken in de stad bevinden – en daar beschermd 

moeten worden – wordt, ook door vergunningverlenende instanties, Waarneming.nl geraadpleegd. 

Het is daarom zaak dat vogels periodiek, en door verschillende waarnemers gemeld worden.  Actie 

allen !  

Het gevraagde aanlijnbeleid voor honden op de ventweg langs de N201, t.z.v. de Bovenkerkerpolder, 

is nog actueel.  

Er zijn plannen om het KSNF-terrein bij Muiden te bebouwen. Het bestemmingsplan is echter nog niet 

definitief goedgekeurd. In het gebied langs de A1 spelen zich sowieso grote ruimtelijke veranderingen 

af. Parallel aan de verlenging van de A1 zal ook een ecozone worden aangelegd van Naardermeer naar 

IJmeer.  

Aandacht wordt gevraagd voor de lay out van het Jaarverslag en opgemerkt wordt, dat stukken op de 

website in pdf-vorm moeten worden geplaatst. Actie bestuur / redactie website.   

 

Marc Menon neemt hier het voorzitterschap over. 

 

6. Verslag kascommissie over het financiële jaar 2014 

De kas over 2014 is gecontroleerd en prima in orde bevonden. De commissie stelt de vergadering 

voor, het bestuur decharge te verlenen. Ook stellen zij voor, te investeren in een boekhoudpakket, 

waardoor bijv het binnenkrijgen en verwerken van contributiegelden minder tijd gaat kosten. Verder 

stelt de kascommissie zich alvast weer beschikbaar voor de controle over 2015. De vergadering 

verleent vervolgens decharge en de kascommissie wordt bedankt voor de controle. 

7. Financieel verslag 2014: de penningmeester geeft een toelichting. Voor de jeugdclub en het archief is 

een voorziening opgenomen (uit het legaat). De overgang naar SEPA en IBAN heeft (bank)kosten 

opgeleverd. Nu het bestuur voltallig is, kan de incassoregeling bij ING worden aangepast. Besloten 

wordt, de voorziening voor het archief door te zetten naar 2015 : er kunnen nog kosten komen.  

8. Begroting 2015: ook deze wordt toegelicht. Baten zijn voorzichtig begroot, o.b.v. het resultaat van 

eerdere jaren. Bij kosten moet voor zaalhuur een hoger bedrag worden begroot, sinds medio 2014 

betalen we € 75 zaalhuur per avond in de Helmersstraat. 

9. Beleid voor 2015: (al bij punten 7 en 8 werden suggesties gedaan en opmerkingen gemaakt, ze zijn 

onder punt 9 verzameld): we zijn een gezonde vereniging, en kunnen voor bijvoorbeeld educatie (o.a. 

jeugdclub) en Gierzwaluw zekere investeringen doen. Over de Gierzwaluw worden verschillende 

opmerkingen gemaakt, w.o. lay out beter, kleurenfoto’s, digitaal, toch papier, lagere frequentie maar 

mooier, regelmatige verschijning, enz. We zijn het eens dat de Gierzwaluw, in welke vorm ook, samen 

met de website een belangrijk verbindend middel is voor de leden. En we geven de vrijheid en het 

vertrouwen aan de nieuwe redactie om e.e.a. uit te werken en te komen met voorstellen om ons 

verenigingsblad toekomstbestendig te maken, uiteraard met hulp van het bestuur. Voorgesteld wordt,  

om elk bestuurslid ‘portefeuillehouder’ te maken van één of meer werkgroepen om zo de verbinding 

te houden. Het bestuur is al van plan om de diverse werkgroepen/ coördinatoren periodiek uit te 

nodigen voor inhoudelijke brainstorm met het bestuur. Vanuit de excursiecoördinatie volgt direct een 

aanmelding voor zo’n bezoek. 

10. Ingebrachte agendapunten: geattendeerd wordt op de Nationale Parkendag, 31 mei. Als mensen 

willen helpen, graag. Er komt een vervolg op de film over de Oostvaardersplassen, nu over de 

Biesbosch. Mogelijk stof voor een lezing. Een verzoek om hulp voor div onderzoekswerk o.a. zenderen 

van vogels zal door het bestuur worden afgehandeld. 

11. Rondvraag: kan VIA digitaal op de site zodat de regio(begrenzing) van de VWGA duidelijk is. 

Antwoord: de regio-indeling die op de site te vinden is, is afgeleid van VIA. 

Graag aandacht vanuit de VWGA voor de jeugdclub, met name ideeën om de jeugd te betrekken.  

Gevraagd wordt, of 25 deelnemers aan een lezing niet weinig is, n.a.v. de recente lezing door 

fotografen van VAN? Nee, voor de VWGA is een gemiddelde van 30 aanwezigen gebruikelijk en prima, 

al is meer altijd nog beter. En goede, tijdige publiciteit helpt altijd. 

 

Sluiting van de vergadering om ongeveer 22.20 uur. 

 


