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Vogelwerkgroep Amsterdam 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 14 april 2016 

(Concept, vast te stellen in Algemene Ledenvergadering 2017) 

1. Opening: voorzitter Marc Menon opent de vergadering, en heet de 20 aanwezige leden (inclusief 

bestuur) welkom. De toegezonden agenda wordt vastgesteld. Bedoeling is om een goed uur uit 

trekken voor punt 8: beleid voor 2016-2017. Gesprekken met alle commissies en coördinatoren, plus 

input vanuit de toegezonden jaarverslagen uit die commissies zijn de basis voor een gespreksnotitie 

die bij punt 8 aan de orde komt. Het enige dagen eerder ontvangen verslag van de commissie Jeugd 

kon niet meer tijdig door het bestuur in de voorbereiding voor deze ALV meegenomen worden. 

Uiteraard komen de jeugdexcursies wel aan de orde. 

 

2. Mededelingen bestuur: het is er maar één: de bestuurstermijn van de penningmeester loopt af.  

 

3. Verkiezing bestuursleden: KeesJan van Bergeijk stelt zich beschikbaar voor een tweede termijn als 

penningmeester, hetgeen met instemming wordt ontvangen.  

 

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2015: dit wordt ongewijzigd vastgesteld 

door de aanwezige leden. Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat de goede suggestie 

van vorig jaar, om eerst het gewenste beleid te bespreken en dan de (daaruit logisch volgende) 

begroting, dit jaar is overgenomen, zie de voorliggende agenda. 

 

5. Jaarverslag (inhoudelijk) 2015: de ingekomen verslagen, te weten die van Redactie Gierzwaluw en 

Commissies Bescherming, Excursies, Cursussen, Veldwerk en Website worden niet hier tekstueel 

besproken, maar komen bij punt 8 vanzelf aan de orde.  

 

6. Kascommissie, Edial Dekker doet verslag: hij en Ruud Smit hebben bij de penningmeester de boeken 

gecontroleerd. Ze beoordelen het overzicht weer als duidelijk en accuraat en stellen de vergadering 

voor, het bestuur decharge te verlenen. De vergadering verleent decharge; de kascommissie wordt 

hartelijk bedankt – en deze stelt zich desgevraagd weer beschikbaar voor de controle over 2016. 

 

7. Financieel verslag 2015: de penningmeester licht het overzicht van baten en lasten toe, en vervolgens 

de balans. Enkele algemene opmerkingen: inkomsten komen vooral uit contributie (ledental steeg 

licht), opbrengst cursussen en rente. Sinds 2015 moeten we huur betalen voor het gebruik van de zaal, 

€ 75 per keer; de Gierzwaluw is duurder door verbeterd uiterlijk, in kleur met veel foto’s. Automatisch 

incasseren van de contributie is duur en tijdrovend, op voorstel bestuur wordt besloten hiervan af te 

zien. Leden wordt voortaan gevraagd zelf over te maken, veel leden doen dit al per periodieke 

overschrijving.  

 

8. Beleid voor 2016-2017  

Een ter vergadering uitgereikt A4 dient als ‘kapstok’. Daarop is een aantal algemene vragen / 

aandachtspunten benoemd, plus de onderwerpen Educatie, Bescherming en Communicatie als 

doelstellingen van de Vereniging. Ter vergadering worden we eens dat de doelstellingen zijn: Educatie, 

Bescherming en Onderzoek (waaronder veldwerk, tellingen, inventarisaties), waarbij Communicatie 

het – belangrijke - middel is waarmee we intern en extern (publiciteit) deze doelstellingen over het 

voetlicht brengen.  

 

Algemeen: we hebben (stand 14-04-2016) 452 leden. Het zou interessant zijn te weten waarom men 

lid is. Een beperkt aantal leden doet veel / zien we bij veel activiteiten; een groot aantal is passief lid. 

Dat is wellicht niet erg, maar als wij activiteiten belangrijk vinden (bijvoorbeeld tellen, maar ook 
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coördinatie van dat telwerk) is het belangrijk te weten of we er mensen voor kunnen interesseren. 

Vaak gaat dit via-via, de cursus levert bijvoorbeeld nogal eens nieuwe mensen op. Dat is belangrijk, 

onze slagkracht als vereniging wordt erdoor bepaald.  

 

Daarom wil het bestuur een ledenraadpleging doen, zoekt nog naar een goed middel daarvoor. De 

Bomenstichting blijkt met een enquête-tool te werken die ook voor de VWGA handig kan zijn. 

Om binnen de vereniging meer van elkaar te weten (te komen) en elkaar te kunnen versterken, is het 

bestuur begonnen met het regulier uitnodigen van commissies / coördinatoren. Daarnaast beveelt het 

bestuur samenwerking aan, zoals met IVN. Jeugdexcursies worden inmiddels samen georganiseerd, en 

dit jaar gebeurt dit ook met twee lezingen over vogeltrek. Verder is de VWGA lid van SVN, 

Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland en is er o.a. contact met het Parkenoverleg en de 

Bomenstichting. De vergadering juicht deze samenwerking toe. 

 

Onder doelstelling Educatie vallen de lezingen, cursussen, excursies.  De lezingen (zo’n 6 per seizoen) 

worden door gemiddeld 30 mensen bezocht en zeer gewaardeerd; de excursies zijn gewild, mensen 

moeten soms teleurgesteld worden omdat groepen anders te groot worden; ook de cursussen lopen 

erg goed met rond 40 cursisten, zoeken van voldoende deskundige begeleiding voor de bijbehorende 

excursies (de groepjes mogen niet te groot zijn) is niet altijd makkelijk. 

 

Jeugdexcursies zijn een zinvolle en belangrijke activiteit onder dit kopje Educatie en dus voor de 

VWGA, vindt de vergadering. Met het oog op de statuten, waarin sprake is van ‘aspirantleden’ zonder 

dat dit begrip precies gedefinieerd is, stelt de voorzitter de vraag of hiermee (zeer jonge) kinderen ook 

bedoeld kunnen worden. Zeker is dit volgens de vergadering het geval. Aansprakelijkheid in geval van 

ongeval of schade tijdens een excursie is ook een vraagpunt binnen het bestuur. Deze is via de 

verzekering tbv vrijwilligersorganisaties binnen de Gemeente Amsterdam gedekt, wordt vanuit de Cie 

Bescherming bevestigd. Al blijft belangrijk, dat jonge kinderen door een ouder vergezeld worden. 

Voor de jeugdexcursies zijn inmiddels duidelijke afspraken gemaakt over de mogelijkheid om educatief 

materiaal te (laten) maken, en om deelnemers een vrijwillige bijdrage te laten betalen, per excursie te 

innen en aan de penningmeester af te dragen. Ook dient volgens afspraak de commissie Jeugd 

voortaan jaarlijks een onderbouwd begrotingsvoorstel in bij het bestuur.  

 

Tellingen, broedvogelinventarisaties e.a. veldwerk zijn voorwaardelijk voor het kunnen verrichten van 

Onderzoek. Onlangs kwam als resultaat daarvan de actuele Avifaunistische lijst ter beschikking. 

Zoals gezegd is het wel belangrijk dat hiervoor voldoende menskracht beschikbaar is. We zijn blij dat 

Jip Binsbergen de coördinatie van de Watervogeltellingen voor zijn rekening heeft genomen. De regio 

Amsterdam binnen de ring is sinds enige jaren geheel gedekt. Voor het stuk Waterland dat nog bij de 

VWGA-regio hoort is dit nog niet het geval, de ambitie is hiervoor ook voldoende tellers te vinden. 

 

Bescherming: is vaak ad hoc gewenst, o.b.v. dreigende verstoring, kap, e.d. Bedreigingen worden bij 

de Cie Bescherming gemeld, die o.b.v. mogelijkheden actie onderneemt. Sommige activiteiten blijken 

langer nodig en vergen ook de nodige inspanning, soms ook geld (bijv griffierechten). Uit de 

voorziening is voor beschermingswerk € 1.000 beschikbaar. 

- Voorbeeld is een al langer lopend traject met Tennet, inzake de verplaatste hoogspanningsmasten 

langs de A1 waartegen zich vogels te pletter vliegen. Het tracé van de masten kruist een 

trekroute. Geprobeerd wordt om d.m.v. ‘varkensstaartjes’  de bekabeling voor vogels duidelijker 

te laten markeren, maar vooralsnog is dit niet gelukt. Een kort geding wordt geopperd: statutair is 

hiervoor een gekwalificeerde meerderheid van de ALV nodig.  

- Samen met KNNV Amsterdam aangehaakt bij de Vrienden van het Diemerpark, probeert de 

VWGA het parkeren in het Diemerpark te beperken met het oog op de Diemerzeedijk / Vijfhoek 

als belangrijk vogelgebied op een trekroute. 

 

Communicatie: we zijn blij met de fraaie Gierzwaluw zoals die nu verschijnt. Digitale verzending wordt 

overwogen in verband met de kosten, maar duidelijk is wel dat voor een aantal leden ook een 
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papieren versie wenselijk blijft. We kunnen onderzoeken om hoeveel leden dat gaat. De Nieuwsflits 

(e-mail nieuwsbrief, verschijnt onregelmatig) mag wel wat meer bekendheid krijgen; we sturen de 

eerstvolgende versie eenmalig aan alle leden van wie we het e-mailadres hebben. Afmelden voor de 

Nieuwsflits kan altijd. Overwogen zal worden, in hoeverre we met onze leden digitaal kunnen 

communiceren. Dat geldt met name voor het bijeenroepen van de ALV, statutair moet dat nu nog per 

post. Momenteel hebben we van 80 leden geen e-mailadres; de ALV is akkoord met het zoveel 

mogelijk digitaliseren van post en media. 

Een leuk idee voor de interne communicatie, en om kleinschalige, kortere excursies te kunnen 

organiseren, is een initiatief van onze webmaster. Ze stelt een ledenportal op de website voor. Leden 

kunnen oproepjes doen om samen te gaan vogelen. Bestuur werkt dit i.s.m. webmaster en de 

websiteredactie uit.  

 

Hiermee wordt de discussie over het te voeren beleid afgesloten; verdere ideeën en reacties zijn altijd 

welkom op het bestuursadres secretariaat@vogelsamsterdam.nl .  

 

9. Begroting 2016: deze wordt doorgenomen, met de resultaten van punt 8 in het achterhoofd, en 

vastgesteld. 

 

10. Rondvraag: n.a.v. een vraag over ongewenste vermelding van de exacte locatie van broedlocaties: kan 

worden gemeld bij Vincent Hart, die admin is voor Waarneming regio Amsterdam. 

 

 Om ongeveer 22.20 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
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