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Verslag Algemene Ledenvergadering 18 maart 2019, concept (vast te stellen: ALV van 2020) 

Aanwezig: 22 leden, inclusief het voltallige bestuur. 

1.Opening door de voorzitter 

De vergadering begint ‘inhoudelijk’, te weten met een terugblik in mooie beelden en verhalen van de 

geslaagde Tarifareis, in september 2018. Mike Hirschler, die de reis begeleidde, weet de aanwezigen 

met terugwerkende kracht (weer) enthousiast te maken. Hij heeft alweer nieuwe plannen. 

Vervolgens staan we stil bij het plotseling overlijden in 2018 van één van onze leden, een enthousiast 

en betrokken lid van de VWGA, een plezierig mens vooral en ze wordt gemist. We nemen een minuut 

stilte in acht. 

2.Mededelingen bestuur 

Het bestuur bestaat, sinds medio 2017, nog steeds uit 5 leden, er is een vacature algemeen 

bestuurslid. Hoewel er met enkele mensen gesprekken zijn geweest, heeft dit nog niet tot invulling 

van de vacature geleid. Dit beperkt de slagkracht van het bestuur. We streven dus nog steeds naar 

een zesde bestuurslid. Maar het kan ook al helpen, als mensen zich voor een specifieke 

(bestuurs)klus melden, zonder direct in het bestuur zitting te nemen. 

3.Verslag van beide Algemene LedenVergaderingen 2018 

Er waren twee vergaderingen nodig om de nieuwe statuten te kunnen vaststellen. Dit is succesvol 

gebeurd. De statuten kunnen nu weer jaren mee, digitale verzending van stukken is mogelijk 

geworden, bescherming kan slagvaardiger worden ingezet en een jeugdlidmaatschap is mogelijk 

gemaakt. Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld en is op de website te vinden (onder 

menu Vogelwerkgroep). 

4.Inhoudelijk jaarverslag 2018 

Dit verslag, bestaande uit bijdragen van commissies en coördinatoren inclusief een bestuursverslag 

zoals vorig jaar door de vergadering gevraagd, wordt kort besproken. Er gebeurt veel binnen de 

vereniging! De voorzitter bedankt ieder voor aangepakte klussen én voor aanleveren van de kopij 

voor dit verslag. Met de redactie van de Gierzwaluw wordt bekeken of het inhoudelijk verslag (op 

onderdelen?) geplaatst kan worden.  

5.Financieel verslag 2018 

Dit verslag wordt door de penningmeester toegelicht. We hebben een scherper beeld van de 

financiën gekregen doordat, na vele aanmaningen, niet betalende leden zijn geschrapt. Dit strengere 

beleid blijven we toepassen. Aan de batenkant mag worden gezegd, dat sommige leden de 

contributie naar boven afronden. Ook de cursus brengt goed geld op. Sinds de eerste digitaal 

verschenen Gierzwaluw (nr 3/2018) is al een flinke besparing gerealiseerd op druk- en portokosten. 

Het bestuur is bezig met de overstap van ING naar Triodos. Deze bank past beter bij een groene 

vereniging.  

Samenvattend kan gezegd worden dat de financiële situatie van de VWGA gezond is. 
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Wat betreft digitalisering is het beleid, om geleidelijk daartoe 100% over te gaan. Nog steeds melden 

zich leden die overstappen op digitale toezending van Gierzwaluw, Flits en andere stukken. Van het 

overgrote deel van het ledenbestand is een actueel e-mailadres bekend. 

Onderzocht zal worden, of/hoe de ledenadministratie en financiële administratie in één programma 

kunnen worden geïntegreerd. 

6.Kascommissie 

De leden van de kascommissie verklaren, de boeken te hebben gecontroleerd en deze duidelijk en 
correct te hebben bevonden. Zij maken de penningmeester een compliment voor zijn 
nauwkeurigheid en heldere antwoorden, en adviseren de vergadering, decharge te verlenen. Dit 
gebeurt met algemene stemmen. De leden van de kascommissie stellen zich desgevraagd bereid, ook 
de controle over 2019 te zullen verrichten. De vergadering bedankt de commissieleden. 
 
Het financieel jaarverslag wordt vastgesteld. 
 
7.Beleid 2019-2020 
 
De voorzitter laat stand van zaken en plannen zien aan de hand van een aantal dia’s, als schot voor 
de boeg voor de discussie. De dia’s zullen bij het verslag worden gevoegd. 
Highlights:  
-we moeten samenwerken! Met IVN, Groenplan Amsterdam, Groenbeleid gemeente, tuinders. 
Beschermingswerk kan, heel praktisch, handjes gebruiken.  
-Wat willen de leden. En hoe gaan we dat bereiken. 
 
Frank van Groen brengt in: er is een plan van Landschap Noord-Holland ‘Amsterdam wetlands’, om 
een groot natuurgebied ten noorden van Amsterdam te gaan ontwikkelen samen met boeren. Doel: 
verhoging kwaliteit, versnippering tegengaan. Juist vanwege plannen voor bebouwing langs de 
noord-as is ook juist veel groen nodig. Wij zouden onze expertise kunnen aanbieden. Net zoals we 
aan tafel zitten over groen aan de Zuidas (op het te bouwen dok A10).  
Remco Daalder, stadsecoloog, snijdt dit punt ook aan op 10 april in zijn lezing.  
Het bestuur zal dit oppakken, om te beginnen door contact te zoeken met Landschap Noord-Holland 
(LNH),  Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN), Zaandam.  
 
Genoemd wordt de matige vindbaarheid op de website, met name voor Beschermingswerk.  
 
Zeker in het licht van de plannen van LNH en onze betrokkenheid daarbij, zou een bestuurslid met 
‘Noord’ in zijn /haar portefeuille zeer waardevol zijn. Dit zou via de Cie Bescherming in de GZ kunnen 
worden aangekaart. 
 
Uit de vergadering komt de vraag, waarom de cursusleiders niet worden betaald? Antwoord: we zijn 
allemaal vrijwilligers. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het bestuur. De opbrengsten van de cursus zijn 
juist voor de verenigingsactiviteiten bedoeld.  
 
Educatie: uitrollen postcode-ommetje. Mag weer onder de aandacht! Actie secretaris. 
 
PR standwerk: standwerk hebben  we wat afgezworen, het kost veel tijd en er komt weinig uit, we 
bereiken onze doelgroep er niet mee.  
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Digitale Gierzwaluw: we streven daarnaar, maar leggen dit niet op. We gaan het niet verplichten, 
tenzij dit financieel nodig wordt. Optie is altijd nog, eventueel extra te laten betalen voor een 
papieren exemplaar. 
 
De bespreking van de beleidsplannen wordt afgerond met de oproep van de voorzitter, vooral te 
blijven meedenken. Het beleidsplan komt t.z.t. in de Gierzwaluw, met oproep mee te doen. 
 
8.Begroting 2019 
 
Deze krijgt de instemming van de vergadering en wordt vastgesteld. 
 
9.Rondvraag 
 
*gevraagd naar de afstemming van regiogrenzen tussen de verschillende vogelwerkgroepen. Er is 
een gedeeltelijke overlap van onze regio met Haarlem en met het Gooi. Hier is geen formeel beleid 
voor. De historie zal met de vragensteller worden gedeeld. 
 
*nieuwe leden krijgen automatisch de Gierzwaluw digitaal, stel dat zij wel papier willen. Actie: 
uitwerking door bestuur, zie ook punt 7. 
 
*gevraagd wordt een vrijwilliger voor broedvogelinventarisatie in Botshol. Info via het secretariaat. 
 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.  

  
 


