Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Amsterdam op
16 april 2014 om 20 uur.
Tijdens het binnendruppelen van de leden kan er gekeken en geluisterd worden naar het
muziekfilmpje The Dutch Birder's rap Van Theo van Lent (op Youtube te bekijken).
1. Opening: Voorzitter Frank van Groen opent de vergadering. We voegen het punt: Afscheid van de
voorzitter toe. De presentielijst gaat rond en afgemelden worden ook genoteerd. Er zijn 17 leden
aanwezig.
2. Mededelingen: na afloop van de vergadering heeft secretaris Roely Bos naar keuze een Mysterybird
quiz of een serie Sperwerfoto's van het broedgeval 2012 bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen.
3. Bestuursverkiezing: Frank benoemt alle zittende bestuursleden en meldt dat zowel Jan van der Ben
als hijzelf, Frank van Groen, de bestuurszetel opgeeft, Jan van der Ben na ongeveer tien jaar wegens
gezondheidsproblemen en Frank van Groen omdat zijn tweede termijn is afgelopen. Teun van Dijk
was het afgelopen jaar interim-bestuurder en stelt zich nu verkiesbaar. Ook een nieuwkomer in onze
vwg heeft zich op verzoek kandidaat gesteld: Ruud Wolterman. Omdat hij wegens de begeleiding van
een vogelreis niet aanwezig kan zijn leidt Frank Ruud Wolterman in en vertelt iets over zijn
achtergronden. Teun doet dat zelf. Beiden worden unaniem verkozen tot bestuurslid.
Omdat Frank terugtreedt mist de vereniging nu een voorzitter. Ondanks vijf of zes persoonlijke
verzoeken is niemand bereid gevonden het voorzitterschap te bekleden. Voorlopig moet het bestuur
dus de taken verdelen. Frank vertelt dat hij zijn voorzitterschap als positief heeft ervaren. Hij heeft er
zijn eigen draai aan kunnen geven.
4. Notulen van 2013: Op verzoek van Rinus Nieuwstad wordt in het verslag van de ALV van 2013
opgenomen dat gevraagd wordt of de naam van een anonieme donateur vrijgegeven mag worden. Dit
gaat alsnog gebeuren. Hiervoor wordt een termijn van twee maanden afgesproken.
De notulen worden goedgekeurd, onder dankzegging aan de secretaris.
5. Jaarverslag van 2013: in dit jaarverslag is specifiek ingegaan op het beleid van de vogelwerkgroep.
Frank vG bedankt de aanwezige Frank Warendorf expliciet voor zijn zeer uitgebreide verslaglegging
van de activiteiten van de Commissie Bescherming. Roely vraag Frank W of hij niet eens een stuk over
bescherming wil schrijven voor onze website of De Gierzwaluw (DG). Hij zegt dit toe.
Jip Binsbergen vindt dat er een stuk in DG moet verschijnen over het vogelarchief. Zodra alle
werkzaamheden zijn afgerond en het archief is opgenomen in het stadsarchief van Amsterdam zal dat
gebeuren. Een vraag hoe het zit met het digitaal opslaan van stukken voor het archief. Frank vG legt
uit wat tot nu toe met het archief is gebeurd: verzameld en geordend door Ruud Vlek en daarna
overgedragen aan het bestuur van de vwg. Na plaatsing op de Nieuwe Oosterbegraafplaats is het
archief ontdubbeld, ingepakt in mappen en dozen, en moet het nu in een Excelbestand worden
beschreven zodat het toegankelijk wordt. Ruud Vlek wil dit het liefste doen op het stadsarchief zelf.
Jip beveelt aan dat we een afspraak maken met het stadsarchief over opname van toekomstige
stukken, digitaal.
6. Verslag kascommissie over 2013: Edial leest de brief van de kascommissie (Edial Dekker en Ruud
Smit) voor en verzoekt de vergadering het bestuur decharge te verlenen. Wat gebeurt. De brief wordt
ondertekend door beide kascommissieleden. Zij zeggen toe ook volgend jaar de kascommissie te
vormen.
7. Financieel verslag over 2013: KeesJan van Bergeijk, onze penningmeester, geeft punt voor punt
toelichting op het financiële verslag over 2013.
Na de pauze geeft KeesJan het woord aan Teun, die onze scheidende voorzitter Frank van Groen
toespreekt. Teun leerde Frank kennen als 7 of 8-jarige leerling bij hem in de klas. Beiden hadden
geen idee dat hun wegen zich nogmaals zouden kruisen in de verre toekomst, bij het overleg over het
maaibeleid in de Bretten. In 2007 heeft Frank het voorzittersstokje overgenomen van Jip Louwe
Kooimans, "voorlopig" zoals hij meldde. Het is langer geworden. Frank heeft in zijn bestuursperiode

de media ingeschakeld om enthousiasme te kweken voor de Eurobirdwatch, hij blies de Big Day nieuw
leven in, hij heeft de druk bezochte vogelcursus opgezet wat een erg gunstig resultaat heeft voor het
ledenaantal. Uit zijn beschrijving van de broedvogelstand in De Gierzwaluw kwam de
Veldwerkcommissie voort. Frank kennen we ook van zijn stroom waarnemingen op het AVN, uit alle
windstreken van ons werkgebied. Hij is een enthousiaste excursieleider die zijn kennis op een prettige
manier overbrengt en de (beginnende) vogelaar in zijn waarde laat. Omdat Frank werkzaam is in het
"groengebeuren" heeft de vwg profijt gehad van zijn kennis daaromtrent.
Maar nu is er een vacature...
8. Begroting 2014: KeesJan gaat voor de bescherming van vogels een reserveringspot maken van
duizend euro, gehaald uit een daartoe bestemde gift. De nieuwe folder, jeugdfolder en streeplijsten
voor de jeugd gaan rond, hiervoor is ook geld beschikbaar gesteld dit jaar.
Jip Binsbergen merkt op dat De Gierzwaluw weliswaar veel geld kost (het grootste deel van de
contributieopbrengst) maar dat hij ook een bindende factor is. Rob Baars zou graag meer kleur zien in
het blad, maar het bestuur weet dat dat onevenredig veel geld kost. Hij is van mening dat we de
leden moeten vragen of ze De Gierzwaluw digitaal willen ontvangen, waardoor er minder papieren
exemplaren nodig zijn en meer kleur gerealiseerd kan worden.
9. Beleid voor 2014: Frank geeft aan wat het bestuur hierover in het jaarverslag 2013 heeft bericht:
ook in 2014 is de vwg een vogelcursus gestart, willen we minimaal tien excursies houden, gaan we
met drie mensen (Frank Warendorf, Rinus Nieuwstad en Christian Kooij) bescherming bieden en
geven we jeugdeducatie.
10: Er zijn geen ingebrachte agendapunten
11: Rondvraag: Ruud Smit vraagt of we in verband met het dichtgroeien van Kluut II contact kunnen
opnemen met het stadsdeel. Roely vraagt Teun hier iets over te zeggen. Teun heeft de instanties
laten weten dat het gebied steeds onaantrekkelijker is geworden voor vogelaars, straks zijn er alleen
nog maar algemene vogels te zien. Ook de stadsecoloog werd aangesproken over het dichtgroeien en
over het verwijderen van het hekwerk waardoor honden het gebied inkunnen. Frank zegt dat er veel
meer van dit soort gebieden zijn, die eigenlijk aangemeld zouden kunnen worden voor
vrijwilligerswerk op de jaarlijkse Natuurwerkdag. Frank deed dat met de Kinseldam (=
Hoeckelingsdam).
Frank Warendorf meldt dat alle bestuursleden moeten worden ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel, niet alleen de voorzitter, penningmeester en secretaris.
Ruud Smit heeft nog een suggestie voor volgend jaar: eerst het beleid bespreken en daarna de
financiën.
Paul Tak vraagt zich af of wij contact hebben met de werkgroep Gierzwaluwen. Evert Pellenkoft is
aanwezig en zegt dat de werkgroep min of meer onder de vlag van de vogelwerkgroep vaart omdat ze
zo meer gewicht in de schaal kan leggen. Evert vertelt over de Gierzwaluwconferentie die zelfs
internationaal was, waarvan hij nog een filmpje verwacht. Hij vertelt zo veel dat we hem verzoeken er
eens een lezing over te houden.
Rob Baars ziet graag nog meer bloggers op de website, de blog van Mark Kuiper over
weidevogelbeheer valt in de smaak. Bijvoorbeeld over de IJsvogelwanden in het Diemerpark of het
huismussen tellen op IJburg met Frank Visbeen. Roely nodigt van harte uit aardige blogs in te sturen.
Tenslotte vraagt Ruud Smit zich nog af hoe we verder gaan zonder voorzitter. De taken zullen
verdeeld moeten worden binnen het bestuur.
De vergadering wordt gesloten om 22:20 waardoor er geen tijd meer is voor het naprogramma.

