VOGELBESCHERMINGSWACHT “ZAANSTREEK”

Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 20 april 2015 in het clubgebouw van
wielervereniging DTS op het sportpark Kalverhoek, Zuiderweg 72B te Wijdewormer
Aanwezig: 35 leden. Dit is inclusief alle bestuursleden.
1. Welkomstwoord en opening
Voorzitter Nico Ortelee opent deze 72e ledenvergadering om 20.00 uur met een woord van welkom
aan de aanwezige leden.
De voorzitter begint deze vergadering met een moment van aandacht voor onze overleden leden van
het afgelopen jaar. Hij vraagt hiervoor ter herdenking een moment van stilte.
2. Ingekomen stukken
Voor deze Algemene Ledenvergadering zijn behoudens schriftelijke afberichten van Arie Klut, Martin
Nooij, Hans Pijl, Henk Harrewijne, Tineke Prins, Reinier Krom, Jaap Zijp en Ger Bakker geen verdere
stukken ter behandeling ontvangen.
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 7 april 2014
Op het verslag van deze vergadering die in zijn geheel te vinden is op onze website en in beperkte
oplage ter vergadering lag, zijn geen opmerkingen.
Het verslag wordt verder akkoord bevonden onder dankzegging aan de notulist bestuurslid Arjan van
Poecke.
4. Verslag van de Secretaris
Bij de vergaderstukken is het verslag 2014 van de secretaris gevoegd. Niemand heeft hier
opmerkingen op. Ook secretaris Arjan van Poecke heeft desgevraagd niets toe te voegen aan zijn
verslag.
5. Financiële zaken
A: Financieel jaarverslag 2014
Penningmeester Ed Staats licht de financiële situatie van de vereniging toe en noemt de belangrijkste
posten van het afgelopen jaar. Hierop komen geen opmerkingen.
Speciaal wordt de ontvangen subsidie van Vogelbescherming Nederland genoemd aan de werkgroep
Stadsvogels voor het maken van schoolposters (een zeer succesvolle actie samen met de NME) en
het bedrag dat is geschonken door een overleden lid voor het plaatsen van twee nieuwe zitbanken
bij de oeverzwaluwwand. Hiervoor is een legaat van €.700,- gebruikt. Er is ook groot onderhoud
uitgevoerd aan de oeverzwaluwwand zelf waarvoor het nodige extra geld is uitgegeven in 2014.

Han Nool en enkele anderen hebben de Stichting Krommenieër Woudpolder opgericht met als doel
deze polder te beschermen en om vrijwillige beheerwerkzaamheden te gaan uitvoeren. Voor het
goede werk en ter dekking van de nodige aanloopkosten wordt een donatie van €.250,- voorgesteld.
Hier gaat de meerderheid van de aanwezigen mee akkoord.
Martien Roos vraagt daarnaast of er een (extra) donatie gedaan kan worden aan Stichting De
Poelboerderij en de Stichting Vogelopvang Zaanstreek. Met zijn voorstel om aan beide partijen
eveneens €.250,- te schenken wordt ingestemd.
De vergadering gaat akkoord met het bestuursvoorstel om de winst over 2014 naar de Algemene
Reserve te boeken.
De vergadering gaat, onder dankzegging aan de penningmeester, akkoord met het (uitgebreide)
financiële jaarverslag over 2014.
B: Contributiemededeling
Door de leden is enige jaren geleden bepaald dat in de oneven jaren de contributie aan de hand van
de inflatiecijfers automatisch mag worden verhoogd. Een dergelijk besluit wordt dan in de ALV in de
even jaren gemeld. Het bestuur acht, gezien het vermogen van de vereniging en de winst over 2014,
een (automatische) verhoging niet nodig. De vergadering kan zich hierin vinden.
C: Verslag van de Ledenadministrateur
Hans Pijl wordt bedankt voor zijn mooie verslag. De grens van 500 leden is niet gehaald. Aan het eind
van 2014 telde onze vereniging 469 leden en 252 donateurs. Helaas blijft het aantal donateurs elk
jaar verder afnemen.
Martien Roos vraagt of ook het aantal jeugdleden genoemd kan worden. Ellen Tanger geeft aan dat
de jeugdleden geen officieel lidmaatschap hebben. Wel waren er afgelopen zondag bij de excursie
maar liefst 19 deelnemers!
6. Verslag van de Kascontrolecommissie 2014
Bob van Duin geeft aan dat hij samen met Ruud Oudhaarlem de boeken heeft gecontroleerd en zij
geen bijzonderheden hebben geconstateerd. De kascontrolecommissie vraagt de vergadering de
penningmeester en het bestuur décharge te willen verlenen voor het gevoerde financiële beleid over
2014. De vergadering gaat onder applaus akkoord. Nico Ortelee bedankt de kascommissieleden Bob
van Duin en Ruud Oudhaarlem voor hun werkzaamheden en verslaglegging middels een getekende
verklaring.
7. Benoeming leden van de Kascommissie 2015
Bob van Duin is voor de tweede keer kascommissielid geweest en treedt daarom statutair af. Ruud
Oudhaarlem kan nog een jaar blijven zitten en is daartoe bereid. Rein Beentjes schuift van reservelid
door als kascommissielid 2015 en Bauke Homma geeft zich op als reservelid. Beide heren worden
met instemming aangenomen.
8. Jaarverslagen van werkgroepen, commissies en wetlandwachten
De jaarverslagen worden als pdf op de website weergegeven. Ze zijn te vinden onder Algemeen /
Algemene ledenvergadering / algemene ledenvergadering 20 april 2015. Iedereen zonder computer
kan een verzoek bij de secretaris doen om de jaarverslagen toe te laten sturen.
PAUZE:
Er wordt voor gekozen om geen pauze te houden en door te gaan met de vergadering.

9. Bestuursverkiezing
Gezien een onoverbrugbaar verschil van inzicht binnen het bestuur wordt een eerder opgesteld
schema van aftreden losgelaten. Aftredend en niet herkiesbaar zijn in ieder geval: voorzitter Nico
Ortelee, bestuurslid Bernard Ebbelaar en bestuurslid Ruud Vis.
Er ontstaat enige discussie over het feit dat op het laatste moment door Nico Ortelee en Henriette
Nool is besloten dat zij een verklaring willen afleggen. Ed Staats, Arjan van Poecke en Onno
Steendam zien hier vanaf gelet op het late tijdstip van mogelijkheid tot voorbereiding.
Nico Ortelee geeft vervolgens Henriette Nool het woord. Zij geeft aan verantwoording aan de leden
af te willen leggen over de afgelopen periode en het conflict dat binnen het bestuur is ontstaan. Het
conflict was een vervolg op een probleem dat bij de Jeugdvogelclub speelde. een probleem dat zij
toelicht.
Het bestuur is in de ogen van Henriette Nool onvoldoende onafhankelijk geweest in deze kwestie. De
andere bestuursleden, met uitzondering van Nico Ortelee, waren van mening dat er goed was
gehandeld bij het conflict binnen de Jeugdvogelclub. Iets wat haar verbaasd heeft. Tijdens een
hectisch verlopen ingelaste bestuursvergadering die hierop volgde heeft Bernard Ebbelaar, vanwege
de meningsverschillen, per direct zijn bestuursfunctie beëindigd. De weken daarna is de onderlinge
verstandhouding verder achteruit gegaan. Daarnaast heeft Henriette Nool zich gestoord aan het feit
dat zij en Nico Ortelee niet welkom waren bij het afscheid van Bernard Ebbelaar. Omdat zij inmiddels
ook al 3 jaar ervaring heeft in het bestuur wilde Henriette, ondanks het grote verschil van mening,
graag onderdeel van het bestuur blijven uitmaken en eventueel met een mediator proberen nader
tot elkaar te komen. De andere bestuursleden zagen dat niet zitten.
Gelet op het feit dat Ed Staats, Arjan van Poecke en Onno Steendam niet met haar in het bestuur
door willen gaan en zullen aftreden als zij aanblijft, ziet zij afsluitend geen andere mogelijkheid dan
om haar bestuursfunctie neer te leggen.
Nico Ortelee voegt hier nog aan toe dat hij vindt dat de communicatie erg belangrijk is. Hier valt
binnen het bestuur/ de vereniging nog wat te verbeteren. Hij geeft aan dat het hem niet is gelukt om
de vervelende situatie binnen het bestuur, als voorzitter, te hebben kunnen keren. Dat spijt hem
zeer. Dit is ook de belangrijkste reden dat hij zijn functie neerlegt.
Op nadrukkelijk aandringen van een aantal leden is het enige dat de 3 overgebleven bestuursleden
nog over de kwestie kwijt willen, het volgende. Vanwege verschil van inzicht binnen de
Jeugdvogelclub is door Arjan van Poecke en Ruud Vis middels een bestuursmandaat met Jeroen Buys
en Ellen Tanger van de Jeugdvogelclub gesproken. Vervolgens zijn daar conclusies uit getrokken en
acties uitgevoerd. Omdat dan achteraf terug te draaien, gaat in tegen de hierover tevoren duidelijk
gemaakte afspraken binnen het bestuur. De conclusies en acties terugdraaien wilden de drie
bestuursleden in tegenstelling tot Nico Ortelee en Henriette Nool dan ook niet. Aansluitend kwam
daar naar hun gevoel ook nog een aantal vervelende mails bij die het onderlinge meningsverschil
verder hebben verscherpt en het onderlinge vertrouwen hebben geschaad.
Met het aftreden van vier van de zeven bestuursleden blijven over Ed Staats, Onno Steendam en
Arjan van Poecke. Hiermee wordt dit agendapunt beëindigd.
Ed Staats neemt voor het resterende vervolg van de ledenvergadering de voorzittershamer over van
Nico Ortelee.
Hij vraagt vervolgens direct of er onder de aanwezige leden nog wel voldoende draagvlak is voor de
drie overgebleven bestuursleden. Ondanks dat er enkele leden zijn die hun ongenoegen uitspreken
over de ontstane situatie wordt ingestemd met voortzetting van het bestuur in de vorm van Ed
Staats, Onno Steendam en Arjan van Poecke.

10. Uitreiking Roel Staatsprijs 2014
De Roel Staatsprijs is in feite bedoeld voor 1 persoon die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor
de vereniging. Dit jaar is er een uitzondering en gaat de prijs naar een duo dat helaas niet aanwezig
kan zijn bij deze vergadering. Henk en Joke Stuurman valt de eer ditmaal ten deel. Jarenlang hebben
zij de lezingen en contactavonden georganiseerd en vormgegeven. Ook heeft Joke zelf diverse
presentaties gegeven met haar eigen prachtige foto’s.
Daarnaast zijn zij al vele jaren actief op het gebied van wintertellingen in de Wijde Wormer. Joke
heeft in de beginfase diverse jaren in onze Pers- en Propagandacommissie (PPC) gezeten en levert
met haar fraaie foto’s ook een bijdrage aan de Kieft, aan onze exposities en aan onze fraaie
spanband- en uitrolschermen. De juiste keuze van het bestuur voor Joke en Henk Stuurman als
prijswinnaars werd door de leden bevestigd middels een luid applaus. Een bestuursafvaardiging zal
binnen enkele dagen na deze vergadering bij hen langs gaan om de prijs te gaan overhandigen.
11. Voorgenomen verenigingsactiviteiten en bestuursbeleid
Over het verenigingsbeleid zijn geen bijzondere zaken te melden ten opzichte van vorig jaar. Wel is
het de bedoeling om nog dit jaar een enquête te organiseren onder onze leden. Het doel hiervan is
een beeld te krijgen over het functioneren van onze vereniging zoals onze leden dit beleven.
Uiteraard zal nu prioriteit gegeven moeten worden aan uitbreiding van het bestuur waaronder een
voorzitter. Het kan dus zijn dat er gezien het aantal overgebleven bestuursleden vooralsnog in 2015
geen nieuwe activiteiten en/of nieuwe bestuursbeleid verwacht mag worden.
Leny van Onna reageert nog op de oproep voor een Coördinator (Broed)vogelverstoringen. Zij geeft
aan hier nog wel voor open te staan maar dat het een zware taak is.
12. Rondvraag
- Frits Schuster vraagt of er in het huishoudelijk reglement staat dat er een maximum termijn
aan een bestuursfunctie zit of misschien moet komen. De overgebleven bestuursleden
bespreken deze suggestie. Martien Roos vraagt zich vervolgens af wat het doel is van een
eventuele maximum periode voor bestuursleden. Het is al moeilijk genoeg om voldoende
bestuursleden te krijgen.
13. Sluiting
Voorzitter a.i. Ed Staats sluit onder dankzegging aan de aanwezige leden deze vergadering om 21.40
uur.
Zaandam, april 2015
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