Vogelwerkgroep Texel
Notulen Algemene Vergadering
d.d. 12 april 2019

Aanwezige leden:
Jos van den Berg, Siebold van Breukelen, Han Brezet, Jenny Cremer, Jan Duin, Hans Jansen, Arie Kikkert, Cees
Maas, Marc Plomp, Cor Smit, Bernard Spaans, Henry Soyer, Dick Witte, Ellen Wisman, Mart Zijm.
Namens het bestuur:
Adriaan Dijksen, Lieuwe Dijksen, Rina Rood, Marcel Wijnalda en Elsemiek Heins.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter heet iedereen welkom.
Geen opmerkingen over notulen.
2. Financieel overzicht
Rina merkt op, dat er toch nog een fout zit in de jaarrekening. Er is een crediteurenpost doorheen geslipt. Het
bedrag aan Langeveld is niet correct. Dit betekent dat er 300,- in ons nadeel gecorrigeerd wordt. De kosten van
de Skor komen hierdoor niet op € 2.427, maar op €
De correctie zal in de Skor worden gezet zetten met een toelichting erbij.
Vervolgens geeft Rina een toelichting bij de gehele jaarrekening en begroting..
De Kascommissie heeft de jaarrekening 2018 gecontroleerd. Bob Loos kon helaas niet vanavond bij de
vergadering zijn maar heeft wel een verklaring namens de Kascommissie geschreven. Jos van den Berg leest het
verslagje op.
Hiermee is de penningmeester gedechargeerd. De leden geven een applaus voor Rina.
De Kascommissie voor 2019 bestaat weer uit dezelfde samenstelling.
3. Contributie
Het bestuur heeft besloten voor dit jaar geen verhoging voor te stellen. De contributie voor 2019 blijft daarmee
hetzelfde en is hiermee al twee jaar op het zelfde niveau.
4. Jaarverslag
Het stukje over de nestkastjes is helaas niet ontvangen. Overigens stopt Maaike er ook mee. Goed verslag.
5. Verkiezing bestuur
Er zijn twee leden die aftreden: Rina Rood, die zich wederom herkiesbaar stelt en Elsemiek Heins, die niet meer
verkiesbaar is. Lieuwe geeft zijn rol als voorzitter op, maar zal wel als secretaris optreden. Er zijn nu 3
vacatures. Verder moeten twee bestuursleden handtekeningbevoegd zijn: de voorzitter en penningmeester.
De voorzitter bedankt Elsemiek voor haar bijdrage van de afgelopen 4.5 jaar en roept de leden op om zitting te
nemen in het bestuur.
Bernard Spaans merkt op, dat deze situatie onwerkbaar is .
Adriaan Dijksen antwoordt dat er inderdaad dingen blijven liggen. Het bestuur heeft contact gezocht met het
IVN om samen te werken, maar hier zijn ook bestuursproblemen.
Voorgesteld wordt om te benoemen wat er blijft liggen: bijhouden van de website, twitter, onderhoud van de
kijkhutten. Dit moet op een rijtje gezet worden.
Adriaan Dijksen heeft een beleidsplan voor langere termijn gemaakt, maar hier is geen capaciteit voor.
Cor Smit vraagt of er geen mensen zijn, die klussen willen doen? Als er een cursus ‘Vogels tellen’’
georganiseerd wordt, kunnen in deze cursus nieuwe mensen gezocht worden.
Jan Duijn. Het is helaas zo, dat je vaak met negatieve zaken bezig bent. Het plezier van naar vogels kijken moet
bovenaan staan.

6. Rondvraag
Han Brezet merkt op, dat de gemeente bezig is met het formuleren van een nieuwe gemeentevisie. Is de
Vogelwerkgroep daarbij betrokken?
Adriaan Dijksen zal de wethouder persoonlijk bellen. Alles is gericht op duurzame economische groei.
Han Brezet: Wethouders willen altijd graag scoren maar ambtenaren zitten er langer. Moeten we daarmee
geen contact zoeken en hen meenemen in de vogelwereld?
Het bestuur vraagt Han om dit op te pakken. Hierbij is hij gemandateerd. Cor Smit geeft aan, dat hij ook bereid
is hieraan mee te werken. Wellicht is een gesprek met wethouder een goed idee.
Een van de leden vraagt of het mogelijk is om weer een reis te organiseren, zoals Andri vroeger deed? Bijv. naar
de Faeröer eilanden.
Lieuwe Dijksen vindt dit een goed idee. Maar er (nog) niemand die het op zich wil nemen.
Waarna het officiële deel van de vergadering werd gesloten.
Na de pauze volgde een lezing door Lieuwe Dijksen, over onderzoek aan palearctische zangvogels in hun
overwinteringsgebieden ten zuiden van de Sahara.

April 2019, Elsemiek Heins

