
Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) vergadering 6 april 2017 
 
Aanwezige Bestuursleden: Jan Kuijs, Frank Dijkstra, Martijn Korthorst, Johan Stuart, Peter van 
Holland, Rino Abrahamse 
Niet aanwezig: Nico de Bont, Eduard Hoek 
 
Opening, mededelingen en ingekomen stukken 
• Peter van Holland opent de vergadering en heet de leden welkom. Hij licht toe dat de vergadering 

voor een groot deel gericht zal zijn op de behandeling van het Meerjarenplan. 
• Eduard Hoek en Nico Bont moeten helaas verstek laten gaan vanwege andere verplichtingen.  
 
Notulen 26 oktober 2016 
De notulen worden door de vergadering akkoord bevonden. 
 
Financieel verslag 
• Frank Dijkstra licht namens Eduard Hoek het financieel verslag toe. De verschillen ten opzichte van 

de begroting worden toegelicht. Het grootste verschil wordt verklaard door de inkomsten van het 
Jubileumboek waarvoor de kosten vorig jaar al zijn gemaakt maar nu nog exemplaren van worden 
verkocht. Daarnaast is de rekening van de Stichting Avifauna Zuid-Kennemerland opgeheven en 
overgeheveld naar de Vogelwerkgroep. Hiermee worden de extra kosten van die rekening 
vermeden. De gelden worden wel apart in het budget geoormerkt als zijn van de St. Avifauna Zuid-
Kennemerland. 

• Hans Bonfrer en Henk Boersbroek van de kascommissie hebben decharge verleend. Lida Zaremba 
treedt toe tot de kascommissie als vervanging voor Hans Bonfrer. 

• Er zijn geen vragen uit de zaal en de begroting wordt daarmee overgenomen.  
 

 
 
Erelid 
Het bestuur heeft besloten Hans Groot voor te dragen als Erelid van de Vogelwerkgroep. Johan Stuart 
geeft een toelichting op deze benoeming. Hans heeft heel veel gedaan binnen de Vogelwerkgroep, 
maar de benoeming heeft hij vooral te danken aan zijn werk als waarnemingensecretaris. Dat werk 
heeft hij 20 jaar gedaan, van 1996 tot januari 2016. Dit behelst meer dan elk kwartaal een stukje 
schrijven in de Fitis. Het betekent ook het beoordelen van ingezonden waarnemingen, 
correspondentie met waarnemers over bijzondere waarnemingen, het bijhouden van lijsten, het 
sorteren van waarnemingskaartjes (vroeger) en het volgen van waarneming.nl (nu). Elk jaar maakte 
Hans een overzicht en wisten we hoeveel soorten er in een jaar waren gezien. Ook schreef hij het 
Avifaunistisch overzicht in het boek Vrije Vogels. Er is nog één taak die Hans wil afronden: het 
invoeren van oude waarnemingskaartjes en vervolgens de database toevoegen aan 



waarnemingen.nl. Hans hoort nu bij een aantal mensen die heel belangrijk zijn of zijn geweest voor 
de Vogelwerkgroep: Freek en Truus Bloem, Sjaak Daan, Cor de Groot en Hans Vader. 
 
Aan- en aftredende bestuursleden 
Een aantal leden uit het bestuur hebben aangegeven liever het bestuurlidmaatschap over te dragen.  
Jan Kuys blijft lid van de Fitis redactie en natuurbeschermingscommissie maar zal niet meer 
deelnemen als bestuurslid en treedt daarmee af. Het bestuur draagt Chris Brunner, trekker van de 
natuurbeschermingscommissie voor als nieuw bestuurslid. De vergadering neemt dit van harte over. 
Eduard Hoek heeft aangegeven te willen stoppen als penningmeester. Het bestuur heeft Bert 
Kostermans bereid gevonden deze taak over te nemen. Bert Kostermans stelt zich kort voor. De ALV 
neemt ook deze voordracht over. 
Peter van Holland heeft aangegeven te willen stoppen als voorzitter. Hij wil zich gaan richten op zijn 
promotieonderzoek. In het bestuur is Martijn Korthorst bereid gevonden zijn taken over te nemen. De 
ALV stemt hier mee in en de voorzittershamer wordt ritueel door Peter aan Martijn overgedragen. 
 
Meerjarenplan 
Martijn licht de status van het meerjarenplan toe. Er is een versie die inmiddels ook in de Fitis is 
gepresenteerd. Het bestuur wil graag ook de leden in het plan betrekken. Dus in dialoog met de leden. 
De leden worden verdeeld in drie groepen en gaan aan de hand van twee stellingen met 
bestuursleden in gesprek over de verschillende thema’s (natuurbescherming, bevorderen kennis, 
veldwerk). Na afloop wordt er kort aan de vergadering teruggekoppeld wat de resultaten zijn. De 
opmerkingen worden door het bestuur meegenomen in de uitwerking van het meerjarenplan. Zie 
samenvatting op volgende pagina. 
 
Rondje Commissies 
In verband met de tijd worden de commissies verder niet behandeld. 
 
Lezing Lars Buckx 
Na een kop koffie wordt er door Lars Buckx een lezing gegeven over het wel en wee van het 
Ringstation Van Lennep. 
 
  



Samenvatting opmerkingen van leden per thema van het MJP op de ALV van 6 april 2017 
 
Thema: natuurbescherming 
Bij natuurbescherming kwam er vooral één aanvullend idee naar boven: creëer een kring van 
ondersteuners, aanvullend op de natuurbeschermingscommissie. Nu staat dat deels al in het MJP: 
lokale waarnemers. Aanvullend werd voorgesteld om te proberen ook specialismen toe te voegen 
(bijv. een advocaat). Ook zijn sommige leden incidenteel bereid met een actie mee te denken/te 
doen.  
 
Voor de rest is er vooral gediscussieerd rond de actie Mud Masters. De meningen over het voeren van 
procedures, ook als dat geld kost waren enigszins verdeeld. Er waren ook stemmen die zeiden dat je 
daarmee veel weerstand oproept. Tamelijk algemeen werd de mening verkondigd dat het incidenteel 
wel nodig kan zijn.  
De 2e stelling was ‘publiciteit is onmisbaar’ voor natuurbescherming en dit werd breed gesteund. 

 
Thema: bevorderen kennis 
• Vaak kwam de opvang van nieuwe leden ter sprake. Nieuwe leden voelen zich vaak wat verloren, 

krijgen moeilijk aansluiting en weten niet wat ze kunnen doen binnen de Vogelwerkgroep. Een 
introductie-avond voor nieuwe leden wordt zeer gewaardeerd. Misschien moet die wel twee keer 
per jaar plaatsvinden. Dan moet het ook mogelijk zijn om je aan te sluiten bij mensen die al actief 
zijn bijvoorbeeld met tellingen. Die kunnen dan optreden als een soort buddy. 

• De welkomstbrief bij het pakket voor nieuwe leden kan ook al ingaan op deze avond en op wat 
men kan doen binnen de Vogelwerkgroep. Geef een overzicht van wat men allemaal kan doen met 
daarbij de moeilijkheidsgraad. 

• Op ALV’s nieuwe leden voorstellen. 
• Bij excursies zou je nieuwe leden opdrachtjes kunnen geven, zoals foto’s maken of het 

soortenlijstje opstellen. 
• PR mag best opgevoerd worden. Men schrok er niet van terug om te werven tot 1000 leden. (Dit 

was een stelling). Maar dat dan wel op basis van een goed pr-plan en zodanig dat er voldoende 
menskracht is om al die nieuwe leden op te vangen. 

• Vogelfotografiecursus herhalen is een goed idee. 
• Ook werd gesuggereerd om een gidsenopleiding te organiseren. Hoeft geen inhoudelijke cursus te 

zijn maar meer een cursus met excursietechnieken. 
• Zet ook facebook in voor het bereiken van vooral jongere leden. 
• Maak een lijst van mensen die af en toe de handen uit de mouwen willen steken. Zodat er klussen 

opgepakt kunnen worden. 
 

Thema: veldwerk 
De eerste stelling luidde: Leden van de tennisclub doen verplicht bardienst. Leden van de 
VogelWERKgroep moeten verplicht meedoen aan veldwerk. 

• Er moet een goede voorlichting zijn over het veldwerk waarvoor een oproep gedaan wordt. 
Het gaat daarbij zeker ook om welke inzet (o.a. tijd) verwacht wordt en welke kennis. 

• Niet te veel verplichtingen opleggen. 
• Een aantal keren is genoemd dat men wil aansluiten bij ervaren tellers om koudwatervrees te 

overwinnen. 
• De Vervolgcursus is gericht op het doen van onderzoek. Die leden moeten we vast zien te 

houden. 
De tweede stelling was: Voor Veldwerkavonden, waar veldwerkers over hun ervaringen en resultaten 
vertellen, is geen belangstelling. 

• De wijze van benaderen van mensen is van belang. Nu is drempel voor veel leden te hoog. 
• Maak het een “Nieuwe leden-avond”, waarop iets verteld kan worden over veldwerk. 
• Een dergelijke avond is ook belangrijk voor het bij elkaar brengen van mensen. 
• Minder van belang in het kader van de stelling, maar wel genoemd: 

o Nieuwe leden welkom heten. 
o Inlegvel in FITIS voor nieuwe leden. 

 
 


