Agenda van de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Texel op 28 maart 2018
1. Opening en mededelingen
2. Notulen van de ALV d.d. 31 maart 2017
Deze is te vinden op onze website: http://www.vwgtexel.nl/texel-info/algemene-ledenvergadering/
3. Jaarverslag 2017 en Jaarrekening 2017
De jaarrekening staat op de laatste pagina van deze Skor. Uiterlijk één week voor de vergadering worden de Jaarrekening
2017 en het Jaarverslag 2017 gepubliceerd op de website: http://www.vwgtexel.nl/texel-info/algemene-ledenvergadering/
4. Ontslag van de oude en benoeming van een nieuwe kascontrolecommissie
5. Contributie
Jaarlijks zal aan de hand van de jaarrekening worden vastgesteld of contributie verhoging aan de orde is. Dit jaar is dat niet
nodig.
6. Bestuursverkiezing
Volgens het aftreedschema zullen dit jaar Lieuwe Dijksen en Giel Witte aftreden. Lieuwe Dijksen stelt zich wederom
verkiesbaar. Giel Witte trekt zich als gevolg van ziekte helaas terug.
Met de onvervulde vacature van vorig jaar erbij betekent dit dat het bestuur twee vacatures heeft. Giel was de afgelopen
jaren bij nagenoeg alle excursies van de Vogelwerkgroep de excursieleider en tevens trekker van de ‘Huttenclub’. Dit is de
werkgroep, die alle onderhoudswerkzaamheden aan kijkschermen en -hutten verzorgt. Tevens verzorgde hij het onderhoud
van de Oeverzwaluwwand, volgde hij de aantallen strandbroeders en was hij de motor achter de weidevogelbeschermingsactiviteiten. Zijn afwezigheid betekent een flink probleem voor de werkgroep. Het bestuur vraagt dan ook dringend om
nieuwe bestuursleden en geeft hierbij aan, dat alle functies en werkzaamheden opnieuw ingevuld zullen moeten worden.
De rol van voorzitter, secretaris of andere functies kunnen aan de hand van wensen of de expertise van nieuwe
bestuursleden opnieuw worden besproken.
Wordt één of beide vacatures niet vervuld, dan zal dit consequenties voor het werk van de VWG hebben.
Mocht je informatie over het werk van een bestuursfunctie willen, bel dan met Lieuwe Dijksen (06-57185678) of Elsemiek
Heins (06-13314630). Zij kunnen je informeren over de inhoud dan wel de uren die deze functie met zich mee brengt.
Je kunt je tot één uur voor de aanvang van de vergadering opgeven.
7. Rondvraag en sluiting
Pauze
Lezing door Jos van den Berg
Tot besluit van de bijeenkomst zal Jos van den Berg een selectie van zijn prachtige vogelfoto’s van 2017 laten zien.

