Vogelwerkgroep Texel

Notulen Algemene Ledenvergadering VWG Texel (18 maart 2016)
Aanwezig: Jos van den Berg, Piet Duin, Marieke Hendriks, Klaas Kikkert, Jaap van der
Meer, Hans Janssen, Bob Loos, Kees Maas, Marc Plomp, vrouw van Jos, Cor Smit, Leo van
der Vaart, Hans Verdaat, Dirk Witte, Mart Zijm.
Aanwezig namens het bestuur: Lieuwe Dijksen, Adriaan Dijksen, Elsemiek Heins, Rina
Rood, Marcel Wijnalda, Giel Witte
Afwezig (met kennisgeving): Bert de Boer, Mariette Haagsma, Klaas de Jong, Mieke,
Wim Kreuger, Gerrie Vis, Dick Scherm, Resi Kompier, Bernard Spaans.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hij vermeldt de
leden die zich hebben afgemeld.
2. Notulen van de ALV d.d. 13 maart 2015.
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

3. Jaarverslag en Jaarrekening 2015
Jaarverslag:
de aanwezigen geven aan dat het Jaarverslag een heldere weergave is van alle
activiteiten van de Vogelwerkgroep.

Jaarrekening:
Rina Rood geeft een toelichting op de Jaarrekening 2015:
Er zijn een aantal posten die opvallen:
- huur vergaderingen: 4x stay okay, paar keer ergens anders
- consumpties: meer lezingen en vergaderingen
- presentjes: kosten door lezingen van Cools en Harder, deze waren niet voorzien
- pr: kosten van de website
- rouwadvertentie Andri Binsbergen, bestuursetentje in verband met het afscheid van
Vincent Stork, de wisseltrofee,
- bedrag porti hoger dan begroot omdat Skor niet samen met OJV 2014 is verzonden
- maar ook € 175, - teruggekregen in verband met een gewonnen zaak
- advertentie-inkomsten zijn lager dan begroot omdat 1 adverteerder niet mee deed.

Verslag Kascommissie Vogelwerkgroep Texel:
Op 16 maart 2016 hebben de leden van de kascommissie, Jos van den Berg en Bob Loos,
de financiële administratie van de Vogelwerkgroep Texel ten huize van de penningmeester Rina Rood bekeken en gecontroleerd. De financiële administratie en

verslaglegging van de Vogelwerkgroep werden met de penningmeester besproken. Onze
vragen werden adequaat beantwoord en de onderliggende stukken werden
steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester heeft
toegezegd het financieel overzicht uit te breiden met een korte schriftelijke toelichting.
Aanbevelingen: De kascommissie concludeert dat de balanspost ‘ Nog te ontvangen
contributie 2015 en oud’ ten opzichte van vorig jaar flink is verminderd, maar nog
steeds te hoog is: op balansdatum heeft ca 15% van de leden de contributie over 2015
nog niet betaald! Wij adviseren het bestuur nogmaals de eliminering van de
betalingsachterstanden als een prioriteit voor het gehele bestuur te beschouwen.
Hoewel het verslag van de ALV van 13 maart 2015 vermeldt dat het bestuur met de
aanbevelingen van de kascommissie akkoord gaat, blijkt dat de door ons geadviseerde
toeslag op de contributie te berekenen voor diegenen die niet per incasso willen betalen
in de praktijk niet wordt toegepast.
De kascommissie stelt voor de penningmeester te dechargeren voor het boekjaar 2015
en haar te complimenteren voor de inzichtelijke manier waarop zij de financiële
administratie voert.
De kascommissie stelt voor de Begroting 2016 op twee punten aan te passen;
1. Verlaging drukkosten/enveloppen Skor met € 450, - omdat de Skor in het vervolg
vier in plaats van vijf keer per jaar verschijnt;
2. PR verhogen met € 450,- in verband met de kosten van de website.
Per saldo blijft het totaalbedrag van de uitgaven na deze aanpassingen ongewijzigd.
Den Burg, 16 maart 2016 J v.d. Berg B. Loos
De voorzitter bedankt de kascommissie en vraagt of de twee leden ook voor dit jaar als
Kascommissie willen optreden.
Bob Loos heeft hierover enige aarzeling omdat hij constateert, dat het bestuur de
aanbevelingen van vorig jaar niet heeft overgenomen. Er is niets mee gedaan.
Na een oproep vanuit het bestuur en vanuit de aanwezigen gaan Bob Loos en Jan van den
Berg alsnog akkoord.
Het bestuur zegt toe om het voorstel van de kascommissie: korting voor automatische
incasso in de eerstvolgende vergadering van het bestuur te bespreken.
4. Contributie 2017
De voorzitter stelt voor om de contributie voor 2017 van 16, - naar 20, - te verhogen.
Uit de zaal wordt gevraagd naar de argumenten voor deze forse verhoging.
De voorzitter geeft aan, dat er verschillende verhogingen hebben opgetreden, zoals de
kosten van porto en de verzending van de Skor. Bovendien is de laatste jaren een verlies
opgetreden. Dit was ook de bedoeling omdat er een groot bedrag was gereserveerd en
de ALV een aantal jaren geleden besloten had dat dit bedrag moest worden
teruggebracht. Maar na twee jaar verlies is het weer tijd voor een sluitende begroting.
Vanuit de zaal wordt gevraagd of het bestuur een lange termijn visie op dit onderwerp
heeft. Dat heeft het bestuur niet, wel is destijds de afspraak gemaakt om elk jaar dit
onderwerp voor de ALV-vergadering te agenderen.
Vanuit de zaal wordt een aantal opmerkingen gemaakt:
- Geringe contributieverhoging is normaal, liefst elk jaar een beetje.
- Het wordt steeds moeilijker om voor de Skor elke 4 maanden kopij te vinden. Hoe
lang kan je dat volhouden?

-

Kunnen we ook overgaan op een digitale nieuwsbrief?
Is er onderscheid in tarief/kosten tussen leden op Texel en overkanters?

Er mag geen verschil worden gemaakt in het tarief voor beide soorten leden.
Overkanters zijn duur. Buitenlandse leden zijn het duurst. Maar hen wordt wel gevraagd
om een extra bijdrage voor portokosten (€ 10, - per jaar).
Afspraken:
1. het bestuur gaat een inventarisatie doen onder leden om te kijken wie een digitale
Skor op prijs stelt en neemt dit mee in de volgende vergadering. De uitkomst wordt
via de Skor teruggekoppeld.
2. De jaarrekening wordt goedgekeurd met dank aan de Kascommissie;
3. Het tarief wordt met ingang van 1 januari 2017 € 20, - , voor de leden met een
automatische incasso € 18, 5. Bestuursverkiezing
De aanwezigen nemen kennis van het nieuwe aftreedschema van het bestuur. Dit
betekent dat Klaas de Jong aftreedt. Er is geen vervanger voor hem. Het afscheid van
Klaas vindt op 5 mei plaats. De aanwezigen geven een applaus voor de inzet van Klaas
als bestuurslid.
De voorzitter doet een oproep om nieuwe leden te zoeken.

6. Rondvraag
Bob Loos: Er is een verklaring van dhr. Dijken voor het verschijnsel dat er weinig jongen
zijn van de weidevogels. Volgens de heer Dijken worden ze door roofvogels opgegeten.
Moet dit niet gecorrigeerd worden? Er is namelijk niet 1 verklaring voor te geven. De
achteruitgang van weidevogels komt door boeren die achter de ganzen aan zitten. Zij
rijden met de auto luid toeterend om de ganzen weg te jagen en dan jagen ze ook andere
vogels weg.
Adriaan Dijksen: correctie heeft geen zin.
Marc Plomp: Maar het is de taak van de Vwg Texel om een ander geluid te laten horen.
Giel Witte: er zijn meerdere oorzaken voor aan te geven: geen voedsel in de weiden, geen
dekking, te droog…
Broedvogelinventarisaties: zijn er meer mensen om te tellen?
Er zijn steeds minder mensen terwijl het tellen in natura-2000 gebied wel moet.
In de Skor een overzicht van gebieden en dan mensen opnemen om dit over te nemen.
Daarvoor ook een cursus geven om dit te leren of een jaar meenemen als leerling.
Herhalen wat Lieuwe Dijksen vijf jaar geleden heeft gedaan.
Marc: je kan ook soorten tellen en niet alle vogels in een gebied. Dat is voor tellers die
net beginnen, gemakkelijker...
Cor Smit biedt aan om samen met Marc Plomp en Adriaan Dijksen met SBB te praten.
Initiatief van Hans Verdaat steunen.
In de ALV 2015 is gevraagd of het zinvol is een ISBN nummer aan te vragen. In het
bestuur is hierover gesproken. Een ISBN-nummer heeft weinig zin voor de VWG.

Pauze
Na de pauze geeft Marc Plomp een toelichting op het Vogelfestival op 7 en 8 mei. Hij
vraagt vrijwilligers om deze dagen te ondersteunen.

