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Vogelwerkgroep Amsterdam 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 

20 april 2017 

(Concept, vast te stellen in Algemene Ledenvergadering 

2018) 

 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda:  

Voorzitter Marc Menon opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Secretaris Marion de Groot is 

helaas verhinderd en laat zich voor het maken van de notulen van de vergadering vervangen door KeesJan van 

Bergeijk. Naast de vijf aanwezige bestuursleden, zijn er elf leden ter vergadering aanwezig. Er zijn 12 afmeldingen 

ontvangen.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld met dien verstande dat de volgorde van de agendapunten #6 (Verslag van 

de kascommissie over 2016) en #7 (Financieel verslag 2016) wordt omgedraaid; dus eerst bespreking van het 

Financieel verslag 2016 en vervolgens het Verslag van de kascommissie over 2016.  

 

2. Mededelingen bestuur:  

Er zijn dit jaar twee aftredende bestuursleden (Teun van Dijk en Ruud Wolterman); beiden stellen zich beschikbaar 

voor herverkiezing; zie hierna #3.  

 

3. Verkiezing bestuursleden:  

Teun van Dijk en Ruud Wolterman worden met algemene stemmen herkozen voor een termijn van drie (3) jaar.  

  

4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2016:  

Met betrekking tot de passage over “Educatie en Jeugd” op pagina 2 van de Notulen wordt - terecht - opgemerkt dat 

de ALV al heeft ingestemd met het mogelijk maken van een Jeugdlidmaatschap. Deze aanvulling zal alsnog in de 

Notulen worden opgenomen. Met inachtneming van deze aanvulling worden de Notulen voor het overige ongewijzigd 

vastgesteld door de ALV. 

 

5. Jaarverslag (inhoudelijk) 2016: de ingekomen verslagen van de diverse commissies, te weten die van Redactie 

Gierzwaluw en de Commissies Bescherming, Excursies, Cursussen, Veldwerk, Website en Jeugd liggen ter inzage en 

worden hier niet verder inhoudelijk besproken, maar komen op onderdelen nog wel aan de orde bij punten #8 en #9. 

Vanuit de ALV komt het verzoek of er niet ook een algemeen bestuursverslag zou moeten komen. Het bestuur neemt 

dit punt graag mee en tekent daarnaast aan dat er al geregeld tussentijds verslag wordt gedaan van de activiteiten van 

het bestuur (in bestuurscolumn en elders) in De Gierzwaluw. 

 

6. Financieel verslag 2016:  

De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers. De baten komen nagenoeg volledig uit ledencontributies (we 

zien nog steeds een kleine stijging (ultimo 2016 had de vereniging 442 leden) en de opbrengsten van de jaarlijkse -zeer 

populaire - vogelcursus. De drukwerk- en portokosten van De Gierzwaluw drukken zwaar op de jaarlijkse begroting. 

Het boekjaar 2016 sloot met een positief resultaat van euro 20. Na overleg in de ALV wordt besloten om de 

Voorziening Archief voortaan jaarlijks en ingaande per boekjaar 2017 met euro 1.000 te laten vrijvallen om dit bedrag 

daarna te kunnen besteden aan de overige doelen van de vereniging. Wel zal nog worden geverifieerd of nog kosten 

voor het archief te verwachten zijn. 

  

7. Kascommissie:  

Edial Dekker doet verslag: hij en Ruud Smit hebben bij de penningmeester de boeken over 2016 gecontroleerd. Ze 

beoordelen het Financieel verslag 2016 als duidelijk en accuraat en stellen de vergadering voor, het bestuur décharge 

te verlenen voor het gevoerde beleid in 2016. De vergadering gaat akkoord en verleent het bestuur met algemene 
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stemmen décharge voor het gevoerde beleid in 2016. De kascommissie wordt hartelijk bedankt voor haar 

werkzaamheden en stelt zich weer beschikbaar voor de controle van de boeken over 2017. 

 

8. Enkele uitkomsten ledenraadpleging najaar 2016 

9. Beleidspunten voor 2017:   

Genoemde agendapunten #8 en #9 zijn gezamenlijk behandeld. Voorzitter Marc Menon heeft e.e.a. samengevat in 

een notitie die ter vergadering is uitgereikt en is besproken. Deze notitie is hieronder integraal (cursief) in deze 

notulen opgenomen. Opmerkingen/aanvullingen vanuit de ALV zijn daarbij vermeld.  

 

Tien beleidspunten voor 2017 – 2018 

Bescherming 

1. Uit de ledenraadpleging blijkt dat de leden “Bescherming en behoud van vogels in Amsterdam e.o.” als het 

belangrijkste doel van onze vereniging beschouwen. Bescherming was altijd al een belangrijk (hoewel niet altijd even 

zichtbaar) onderdeel van onze taak en was als zodanig ook al expliciet neergelegd in de statuten van de VWGA en in 

onze feitelijke activiteiten. In de komende tijd gaat het bestuur in overleg met de Cie Bescherming in kaart brengen hoe 

wij - binnen de beperkingen waar wij als vrijwilligersvereniging tegenaan lopen (geld, tijd, mensen, mandaat, 

organisatie) - de beschermingsactiviteiten eventueel verder kunnen uitbreiden, versterken of aanscherpen.  

Opmerkingen ter vergadering: de vereniging moet nog meer aandacht voor Bescherming geven. Volgt een discussie 

tot hoever dit moet, kan of mag gaan. Voor het starten van een juridische procedure is in beginsel – krachtens de 

huidige statuten van de vereniging – vooraf toestemming nodig van de ALV. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt 

dat dit alleen voor civielrechtelijke procedures (schade, claims, kort geding) zou gelden en niet voor 

bestuursrechtelijke procedures (bezwaar en beroep bij vergunningverlening, Raad van State, e.d.). Dat onderscheid 

wordt in de statuten echter niet met zoveel woorden gemaakt. Vraag blijft daarnaast steeds of wij dit als vereniging 

wel (moeten) willen, of het kan, of het kansrijk is, welke financiële, reputatie- en andere risico’s daaraan verbonden 

zijn en of wij als vrijwilligersvereniging wel voldoende menskracht hebben om procedures te managen en te voeren? 

Het laatste woord lijkt daarover nog niet gezegd. Het bestuur onderzoekt aanpassing van onze Statuten, zie ook punt 

6 van deze beleidspuntenlijst.  

Educatie 

2. Excursies:  

- Er blijkt vraag naar meer en kortere excursies dichter bij huis; inmiddels heeft de Cie Excursies deze handschoen 

in overleg met het bestuur – opgepakt; dergelijke excursies zullen in beginsel dan ook worden georganiseerd,  

gecoördineerd en geleid door de Cie Excursies. 

- Faciliteren van “Ga je mee?”-excursies: korte spontaan georganiseerde uitjes van enkele leden onderling. 

Onderzoeken van inrichten van een ledenportal (op de website) of ander laagdrempelig communicatiemedium (App?).  

Zie ook communicatie. 

 

3. Lezingen: er blijkt vraag naar meer diepgaande lezingen op diverse terreinen, zoals bescherming, inventarisatie, 

specifieke biotopen en soorten. In de komende tijd zullen wij proberen daar bij selectie van sprekers en onderwerpen 

rekening mee te houden. 

Onderzoek 

4. Veldwerk/onderzoek/inventarisaties/tellingen blijken relatief onbekend bij veel leden, en daarmee mogelijk ook 

onbemind. Meer aan de weg timmeren, bijv. door verslaglegging/ rapportage van activiteiten in Gierzwaluw en/of 

website.  

 

Opmerkingen ter vergadering: met name nieuwe leden op deze activiteiten van de vereniging wijzen.  
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Communicatie 

5. Kortere / snellere / laagdrempelige (elektronische) communicatie tussen bestuur/commissies enerzijds en de 

leden anderzijds: over wat het bestuur en de commissies doen, bijv. d.m.v. tussentijdse verslaglegging in de 

Gierzwaluw of op de website, e.d. (“succesjes” melden op terrein van behoud en bescherming, verslagen van alle 

excursies, verslagen van inventarisaties, column bestuur en/of commissies). 

 

6. Modernisering van onze statuten: 

- Slagkrachtiger bestuur/commissies: update lijst bestuursbesluiten waarvoor ALV-goedkeuring vooraf nodig is 

(o.m. bestuursmandaat t.a.v. beschermingsactiviteiten); 

- Formeel opnemen en inrichten van Jeugdactiviteiten (uit organisatorisch, financieel, verantwoordelijkheids- en 

aansprakelijkheidsoogpunt); 

- Oproepen voor ALV waar mogelijk elektronisch/per e-mail i.p.v. per schriftelijke post; 

- Evt. andere punten.  

 

7. Digitalisering van De Gierzwaluw oppakken:  

-  Naar de toekomst toe: wie de GZ digitaal kan en wil ontvangen (Pdf per e-mail), krijgt hem digitaal (net zoals de 

Nieuwsflits) en niet meer per post; 

- Naar het verleden: Alle oude jaargangen GZ (laten) inscannen en als Pdf opslaan (elektronisch archief).  

Opmerkingen ter vergadering: de ALV is al vorig jaar akkoord gegaan met het zoveel mogelijk digitaliseren van post en 

media. Dit kan dan ook – mede gezien dezelfde uitkomst uit de ledenraadpleging – geïmplementeerd worden. De 

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland zou eerder haar hele archief hebben gedigitaliseerd. Wellicht eens navragen hoe 

zij dat hebben aangepakt. 

Vanuit de vergadering wordt voorts geadviseerd een brochure/handout te maken die kan worden meegestuurd bij de 

bevestiging aan leden die zich nieuw aanmelden. Daarin informatie over activiteiten, veldwerk, website e.d.   

Ook wordt gesteld dat de structuur en inhoud van de website helderder mag worden, en dat het werk van de 

verschillende commissies beter kan worden uitgelegd. Het bestuur gaat met deze adviezen aan de slag. 

Overige 

8. Kostenbesparing door onder meer digitalisering; zie ook punten 6 en 7; op die manier blijven er meer middelen 

over voor zaken die de leden belangrijk vinden, zoals Bescherming (zie hierboven).  

 

9. In aansluiting op de ledenraadpleging heeft zich een ‘pool’ van ca. 30 leden gemeld die aangeven beschikbaar 

te zijn voor grotere en kleinere klusjes binnen onze vereniging. Veel dank daarvoor! In de komende tijd zullen deze 

leden uit de ‘pool’ worden benaderd. Aandachtspunt daarbij kan nog zijn het goed en concreet omschrijven van 

mogelijke vacatures. 

 

Opmerkingen ter vergadering: aankondigingen voor standwerk wellicht ook op de website plaatsen (net zoals 

excursies, lezingen, e.d.) om op die manier meer leden te bereiken. 

 

10. Externe samenwerking: in de afgelopen tijd hebben wij al samenwerking gezocht met IVN Amsterdam (onder 

meer jeugdexcursies en gezamenlijk georganiseerde lezingen). Wegens succes zal dit worden herhaald. Ook op andere 

terreinen blijkt er sprake van overlap/gedeelde interesse met IVN Amsterdam (o.m. zelfde vogelexcursies). Ook met 

andere organisaties (zoals Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Groen Platform Amsterdam) bestaat of 

wordt (de mogelijkheid van) samenwerking geregeld besproken en geëvalueerd.  
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10. Begroting 2017 

In de begroting zal rekening worden gehouden met de voortaan jaarlijkse gedeeltelijke vrijval met euro 1.000,-- van de 

voorziening Archief. De vergadering gaat vervolgens akkoord met de begroting.  

  

11. Rondvraag 

De vacature Waarnemingenrubriek in de Gierzwaluw wegens vertrek van Frans Klaassen is inmiddels ingevuld door 

Ellen de Bruin. Er is ook een vacature ontstaan in de Commissie Excursies door vertrek van Erik Hölscher. Inmiddels is 

Guido Klerk tot de excursiecommissie toegetreden. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter bedankt alle commissieleden en vrijwilligers hartelijk voor hun werkzaamheden in het afgelopen jaar. De 

voorzitter dankt de ter vergadering aanwezige leden voor hun aanwezigheid. Daarna wordt de vergadering om 21u55 

gesloten.  

 


