
Verslag ALV vergadering 18 oktober 2017 
 
Aanwezige Bestuursleden: Bert Kostermans, Frank Dijkstra, Martijn Korthorst, Johan Stuart, Rino 
Abrahamse, Chris Brunner 
Niet aanwezig: Nico de Bont 
 
Meer dan 46 leden zijn aanwezig. 
 
Opening, mededelingen en ingekomen stukken 
• Martijn opent de vergadering. Het is voor hem de eerste keer. 
• Martijn vraagt nieuwe leden om zich te melden. Ton Lansdaal stelt zich als eerste voor. Gevolgd 

door Nicolaas van Zalingen, Leo Clijsen, Joost Slenter, Carla de Bruin, Jacob Bruin en Annegreet 
van Arkel, 

• De bestuursleden stellen zich voor.  
 
Notulen 6 april 2017 
 
Worden door de vergadering akkoord bevonden. De focus lag bij de vorige ALV op het jaarplan. Er zijn 
3 thema’s behandeld:  

- Natuurbescherming 
- Bevorderen van kennis.  

Acties waar nu aan gewerkt worden zijn een welkomstbrief en een ledenavond met informatie 
over de verschillende werkgroepen binnen de vogelwerkgroep 

- Veldwerk 
Hierbinnen wordt o.a. gewerkt aan opleidingen voor BMP en koppeling met ervaren BMP’ers. 
Johan meldt dat in het voorjaar ook een BMP-cursus gepland is. 

 
Begroting 
 
• Bert Kostermans begint met slecht nieuws. We hebben een negatief resultaat. Eigenlijk was dit ook 

vorig jaar al enigszins zichtbaar. Vorig jaar was dit nog gedempt door verkoop van boeken en 
eenmalige baten. In 2017 komen we op een negatief resultaat van € 4200. Dit wordt veroorzaakt 
door een prachtige, maar wel prijzige, lezing van Arjan Dwarshuis. Ook de bijdrage voor de 
vinkenbanen is verhoogd naar 400 euro per baan. Donatie van € 250 voor Arjan Dwarshuis. Er is 
voor € 1600 uitgeven aan projecten waaronder het landje van Gruijters. Verder is € 400 
vrijgemaakt voor een onderzoek of het mogelijk is het Mudmasters evenement juridisch tegen te 
houden. 

• Er is doorgerekend wat een eventuele contributieverhoging op zou leveren. Op basis van zijn 
prognose zou het resultaat neutraal worden. Het voorstel van het Bestuur is om de contributie te 
verhogen van € 15 naar € 17,50 en de contributie voor jeugdleden op € 8. Door diverse leden 
wordt ingebracht dat een verhoging van € 20 ook mogelijk is. Na enige overleg wordt toch besloten 
om de verhoging tot € 17,50 in stemming te brengen. Met grote instemming wordt dit door de 
leden goedgekeurd. 

 
Commissies 
 
PR activiteiten 

- Er zijn nieuwe banners en materialen gemaakt voor de PR stand. 
- Nieuwe posters voor werven van jeugdleden 

Natuurbescherming  
- Chris vraagt wie het natuurbeschermingsnieuws leest. Dit wordt veel mensen bevestigd.  Chris 

licht er één zaak uit: Mudmaster. Wij zijn er op tegen dat dit soort evenementen in het 
broedseizoen plaats vinden. Er wordt nu onderzocht wat de juridische consequenties zijn. 
Indien we door willen gaan dan zal dit met crowdfunding opgepakt moeten worden. 

Activiteitencommissie 
- Lottie licht toe wat hun plannen zijn. Er zijn langere en korte excursies gepland. De excursies 

staan op de website en worden gemeld via de mail. Er zijn plannen voor o.a. de 
Markerwadden en de Biesbosch. 

Veldwerk  



- Veel veldwerk staat in de Fitis. Er is ook veldwerk wat niet onder auspiciën van de VWG 
uitgevoerd worden.  De commissie probeert te ondersteunen op die plekken waar extra 
aandacht nodig is. Vaak in combinatie met natuurbeschermingsvraagstukken. Voorbeelden 
zijn de inventarisatie rond het Kennemermeer en het Westelijk Tuinbouwgebied. 

Jeugdvogelclub 
- Loopt goed met veel activiteiten. Er kunnen wel meer leden bij.  Ook enkele begeleiders die 

vroeger jeugdlid waren.  
 
De vergadering wordt afgesloten met een enthousiaste lezing door Fred Koning over roofvogels in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. 


