Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen en omstreken.
Notulen ALV maandag 27 maart 2017.
1. Opening en vaststelling agenda
Om 20.00 opent Frank Saris de vergadering, voor de eerste keer als voorzitter.
De agenda wordt vastgesteld; er zijn geen wijzigingen.
2. Vaststellen presentielijst
Aanwezig 33 leden en 0 volmachtstemmen: Sjak Gielen , Hans van Ooijen, Gerrit Houwen,
Jos van Oostveen, Freek Strooband, Bea Peters-Nillesen, Erik van Dijk, Arie van Dijk, Haije
Galema, Jan Hartog, Jochem Khunen, Gijsbert Peelen, Paul Gnodde, Peter Eekelder, Vincent
Sanders, Bas Janssen, Rob Bos, Annie van der Veen, Nico van der Poel, Chris van der
Heijden, Hanny de Jongh, Laurens Rietveld, Joost van Bruggen, Harvey van Diek, Volkert
Vintger, Sjaak van de Berg, Gonny van Dalfsen, Frank Saris, André Nagelhout, Jordy Houkes,
Bram Ubbels, Janneke Sindram, Mark van den Bosch
Afwezig met kennisgeving 2 leden: Ria Vogels, Els Coerwinkel,
3. Vaststellen notulen ALV 21 maart 2016
Er zijn geen aanvullingen/opmerkingen bij de notulen van de vorige ALV. De notulen worden
derhalve vastgesteld.
4. Jaarverslag 2016 van de Vogelwerkgroep
Excursie en lezingen:
- Paul Gnodde geeft aan dat de excursie naar de Hamert die in 2016 kwam te vervallen in
2017 opnieuw wordt gepland.
- De in november vertoonde film van Rob Bos droeg de titel “Vogels in najaar en winter
rondom Nijmegen”.
Ruimtelijke Ordening
De onder het kopje genoemde wetlandwacht moet meervoud zijn, wetlandwachten.
(Adriaan Vos en Jos van Oostveen)
Hiermee is het jaarverslag verder vastgesteld.
5. Jaarrekening 2016 plus toelichting en verslag kascommissie
André licht verantwoording toe en geeft aan dat er in het verleden door de verkeerde
kolommen te kopiëren van het ene naar het andere jaar een verschil is ontstaan tussen het
daadwerkelijke saldo en het saldo op de bank. Inmiddels klopt dit nu met het daadwerkelijke
saldo.
Op basis van de begroting van 2016 is er sprake van een nadelig saldo. De begrote nadelige
kapitaalsverandering is lager uitgevallen. Dit is te danken aan 3 zaken:
- Toename van ongeveer 25 leden, 6 leden afgemeld.
- Positief resultaat vogelcursus.
- Uitgaven ijsvogelfonds (voorheen huiszwaluwproject) is nog niet helemaal opgegaan,
€655 over.
De VWG voert het financiële beheer over de kas van de tellers. Besluitvorming over
inkomsten en uitgaven vindt plaats door de tellersgroep. De uitgaven komen voort uit de
kosten voor de jaarlijkse evaluatie van de tellers-BBQ. Dit jaar meer uitgaven dan begroot
i.v.m. waterpomp in de Bemmelse polder (grutto).

In februari heeft de kascommissie (Gerrit Houwen en Freek Strooband) een bezoek gebracht
aan de penningmeester. Gerrit geeft namens de kascommissie een aantal aanbevelingen
terug:
- Jaarafschriften van de bankrekeningen.
- Diversen uitgaven toelichten.
- Bijzondere projecten administreren via de balans in plaats van de resultatenrekening
- Ook rekeningen van een ander boekjaar administreren via de balans.
- Kascontrole commissie krijgen de complimenten voor hun inzet en werk.
- Gijsbert Peelen vervangt Gerrit Houwen en wordt geïnstalleerd als nieuw lid van
kascontrolecommissie.
Het voorstel om de penningmeester te dechargeren wordt goedgekeurd.
Volgend jaar zullen Freek Strooband en Gijsbert Peelen plaatsnemen in de
kascontrolecommissie.
6. Begroting 2017
Op basis van de begroting 2017 is de verwachting dat het saldo eind 2017 met €635 zal
afnemen. Dit verlies wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door uitgaven vanuit het ijsvogelfonds.
Met het begrote bedrag voor de post activiteiten en kleine projecten beogen we activiteiten in
onze vereniging en in het werkgebied te stimuleren en te ondersteunen.
7. Aanvullend op begroting 2017, stemming t.a.v contributieverhoging i.v.m. voornemen
van uitbrengen van stichtingsblad “De Mourik” in kleur.
Bestuur in de persoon van Frank Saris geeft toelichting op dit voornemen. De foto’s en
grafieken komen in een kleuren uitgave beter tot hun recht. Dit doet meer recht aan de moeite
die artikelenschrijvers hebben aangewend om hun artikel te illustreren met beeldende info.
Om dit bij de drukker te kunnen realiseren zonder dat dit het financiële vermogen van de
vereniging aantast is een contributieverhoging van € 4,00 noodzakelijk.
Over het voorstel van Erik van Dijk om eerst een uitgebreider onderzoek aan de leden voor te
leggen ontstaat een discussie. De vergadering vindt dit niet nodig.
Chris-Jan van der Heijden geeft aan dat hij vanuit zijn expertise heeft geleerd dat een fysieke
uitgave van een blad als een bindend element wordt ervaren.
De ontvangers van de Mourik kunnen kiezen uit een papieren versie of een volledig digitale.
Uiteindelijke stemming voor Mourik in kleur met noodzakelijke contributieverhoging:
27 voor, 5 tegen en 1 onthouding.
8. Stemming over aansluiting bij Geldersche Natuur en Milieu Federatie na presentatie
van directeur Volkert Vintger
Directeur Volkert Vintger van de GNMF zet in een heldere presentatie uiteen wat de GNMF
doet en hoe die ontstaan is en wat aansluiting betekent voor de VWG.
Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) is sinds december 2011 de nieuwe naam van
Stichting Gelderse Milieufederatie. De federatie komt voort uit de Gelderse Milieuraad
(1971) als samenwerkingsverband van natuurbeschermings- en milieuorganisaties in de
provincie Gelderland. De GNMF ondersteunt lokale en regionale natuur- en
milieuorganisaties, beïnvloedt beleid en publieke opinie en werkt samen met bedrijven,
overheden en belangengroepen
Samen met aangesloten organisaties en andere partners zet de federatie zich in voor natuur
en landschap, milieubescherming en duurzame ontwikkeling. Doel is een beter evenwicht te
bereiken tussen economie en natuur en milieu in Gelderland. De federatie was oorspronkelijk
een stichting maar is sinds mei 2014 een vereniging waarvan ook particulieren lid kunnen
worden. De vereniging is gevestigd in Arnhem en heeft een bestuur, een adviesraad en een

bureau. De federatie ontvangt financiële bijdragen van de provincie Gelderland en de
Nationale Postcode Loterij, naast projectsubsidies, contributies, donaties en giften.
Voorbeelden van de afgelopen jaren waar GNMF bij betrokken was in de regio zijn:
- Initiatief van Geldersch Energie Akkoord.
- Bloemrijke dijken.
- Adviserend tav vogelvriendelijker bosbeheer in Heerlijkheid Beek naar GLK.
- Behoud Kastanjedal i.v.m. bouw Villa’s.
- Cursusaanbod gericht op behoud akker en weidevogels.
- Cursusaanbod herkenning wild-life crime.
Het bestuur van de VWG heeft de vraag over aansluiting bij de GNMF op basis van de
volgende argumenten voorgelegd:
Aangezien de VWG regelmatig bezig is met bescherming/beheers initiatieven op het gebied
van Ruimtelijke Ordening en daarbij te maken krijgt met overheden en andere instanties is het
van belang om terug te kunnen vallen op de expertise vanuit de GNMF.
Een voorbeeld hiervan zijn de bosbeheersplannen van het GLK in de “Heerlijkheid Beek” die
aantoonbaar schadelijk zijn voor daar aanwezige vogelsoorten. De activiteiten daar worden
niet conform de richtlijnen van verantwoord bosbeheer uitgevoerd.
Verder kan de aanwezige kennis binnen de VWG ook weer van dienst zijn binnen de GNMF.
Vragen naar aanleiding van de presentatie gesteld door de aanwezige leden:
- Hoe zit het met de aansprakelijkheidsrisico’s voor de VWG en zijn leden?
De VWG en de aangesloten leden zijn niet aansprakelijk te stellen voor de activiteiten die
de GNMF ontplooit.
De stemming tot aansluiting bij de GNMF is met algemene stemmen aangenomen.
9. Autoloze BIG DAY
Op verzoek van Nico van der Poel wordt er door de aanwezige leden gediscussieerd over het
autoloos organiseren van de BIG DAY. Nico geeft aan het niet passend te vinden dat een
organisatie die zich inzet voor het behoud van vogels en hun leefomgeving milieuvervuilende
activiteiten stimuleert in de vorm van een “vogelwedstrijd” per auto. Nico vraagt om een
autoloze Big-Day.
Uit de discussie tussen de leden blijkt dat de meningen uiteenlopen. Een geheel autoloze BIG
DAY lijkt de meeste aanwezigen geen optie. Uiteindelijk wordt besloten tot instellen van twee
categorieën:
- BIG DAY per fiets.
- BIG DAY per auto.
De VWG is een vereniging waarbij de doelstellingen duidelijk zijn maar waarin leden ook
individuele standpunten innemen t.a.v. die doelstellingen. Het bestuur beperkt zich tot het
aanbieden van activiteiten gericht op vogeleducatie, behoud en bescherming.
10. Rondvraag en datum volgende ALV
Harvey van Diek:
Harvey geeft aan veel foto’s in opslag te hebben naar aanleiding van een aantal jaargangen
fotowedstrijd “De gouden Bevertak”.
Antw: Gaan na opening naar de Bastei voor opslag en tentoonstelling. Harvey van Diek en
Frank Saris zullen dit oppakken.
Op verzoek van Ria Vogels deelt Mark van de Bosch het volgende mee:
Ra Vogels heeft te kennen gegeven te stoppen met het organiseren van de fotowedstrijd
omdat ze haar inzet niet meer beantwoord zag in de vorm van respons en belangstelling.

Ook het bestuur heeft geconcludeerd dat er het afgelopen jaar weinig respons is geweest op
de fotowedstrijd. Het idee is om samen met de Bastei een vervolg te geven aan de
fotowedstrijd.
Ria geeft ook aan dat ze het vervelend vond dat het evenement niet in het jaarverslag is
opgenomen. Dit wordt ook geconstateerd voor andere zaken zoals o.a Avifaunaproject en de
vogelcursus.
Antw: Het bestuur erkend dat niet alle activiteiten binnen de VWGN opgenomen zijn in het
jaarverslag en zal in de toekomst de diverse groepen meer betrekken bij het opstellen van het
jaarverslag.
Harvey van Diek:
Of de VWGN in het kader van de Vogelatlas van Sovon de Zwarte stern wil sponsoren?
Antw: bestuur gaat akkoord.
Chris-Jan van der Heijden vraagt hoe het zit met de status van het huiszwaluwproject na het
overlijden van kartrekker Wilfried de Jong?.
Antw: De activiteiten van Wilfried in Lent worden niet direct overgenomen door iemand
anders. Voor de financiering vanuit de vogelbescherming van het project betekent dit dat het
resterende geld is teruggestort. Wegens oppositie uit de buurt is de til niet gerealiseerd. Het
gereserveerde bedrag wordt nu deels besteed aan een Steenuilenkastenproject in Wijchen.
Nieuwe datum: maandag 26 maart 2018 in de Bastei.
11. Programma met gastsprekers na de pauze nadat vergadering was gesloten.
- Gerard Mangus over de ontwikkelingen en de rol van de dit jaar te openen Bastei in de
Nijmeegse natuur/cultuur educatie. Dit in relatie tot de samenwerking met de VWG
Nijmegen.
- Minne Feenstra en Frank Saris t.a.v. huidige ontwikkelingen in Heerlijkheid Beek en de
betrokkenheid van de VWG daarin.
Minne geeft zijn kijk op de huidige ontwikkelingen in Heerlijkheid Beek in relatie tot de
nieuw gevestigde soort de middelste bonte specht.
- Bram Ubels oproep excursieleiders.
- Janneke Sindram toelichting t.a.v. op te richten jongerenafdeling en het vaststellen van
een naam daarvoor.
Notulen opgemaakt door de secretaris van de VWGN e.o.

