Notulen algemene ledenvergadering 6 februari 2016 om 12.00
uur (Tijdens het NOU congres)
Locatie: De Biotoop (het Voormalig Biologisch Centrum), Kerklaan 30, 9750 AA Haren, bij
Groningen. De Algemene ledenvergadering is ook voor leden die niet het congres bezoeken
toegankelijk.
Aanwezig: Christiaan Both (Voorzitter), Ekko Smith (Penningmeester), Henk van der Jeugd
(Secretaris), Bruno Ens, Ruben Fijn, Berber de Jong, Martijn Perk, Camilla Dreef, Thomas Laméris.
Afwezig: Robert Kwak, Sjoerd Duijns vanwege verblijf in Canada.
Er zijn circa 35 leden aanwezig.
Opening
Voorzitter Christiaan Both opent de vergadering om 12 uur en stelt de agenda vast. Er worden geen
nieuwe agendapunten voorgesteld.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
Goedkeuring notulen ALV d.d. 31 januari 2015
Klaas van Dijk merkt op dat zijn onenigheid met de redactie van Limosa niet correct is
weergegeven. De discussie die vervolgens ontstaat wordt hier niet in detail weergegeven. Deze gaat
over specifieke personen en het bestuur merkt op dat opmerkingen over personen niet in lijn zijn
met de gedragscode en dat het bestuur achter de Limosa redactie staat.
Goedkeuring jaarverslag 2015
Christiaan Both: Rinse van der Plas moet gewijzigd worden in Rinse Wassenaar.
Er treedt een aantal bestuursleden af en er komen drie nieuwe bij. Het Jaarverslag was onvolledig
m.b.t. de nieuwe bestuursleden.
Klaas van Dijk: wat was het bezoekersaantal bij de NOU lezingen op de Landelijke Dag. Berber de
Jong: ongeveer 150-200 mensen.
Rinse Wassenaar: er staat niets over de stichting Vogeltrekstation, zowel NOU als stichting moeten
daar wat aan doen.
Klaas van Dijk: nummers van Sula zijn nooit uitgekomen, o.a. met stukken van mij daarin. Eén stuk
is gelukkig in Limosa verschenen. Ik maak me zorgen over de zeevogelwerkgroep. Ruben Fijn: is
bij de redactievergadering van Sula geweest afgelopen zomer, er zijn inderdaad vertragingen
geweest. Er zijn ook wisselingen in het bestuur op handen, leden willen alleen aftreden als de
laatste Sula uitkomt. Dat komt echter maar niet van de grond. Er zijn suggesties gedaan om er een
digitaal tijdschrift van te maken, ook dat komt echter niet van de grond. Pas als het laatste nummer
op handen zijnde nummer is uitgekomen kan die beslissing worden genomen.
Het jaarverslag zal waar nodig worden gecorrigeerd waarna de definitieve versie op de website
wordt geplaatst.

Financiën
Verslag kascommissie
Linus van der Plas en Jan Schoppers hebben alles bekeken, en de goedkeurende brief al aan de
secretaris gegeven. Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen, alle vragen konden worden
beantwoord, de financiën zijn gezond en aan alle financiële verplichtingen kan worden voldaan. De
kas commissie adviseert de stukken goed te keuren en decharge te verlenen aan het bestuur.
Décharge aan het bestuur wordt verleend.
Goedkeuring jaarrekening 2015
Er zijn geen vragen over de jaarrekening, deze wordt goedgekeurd en het bestuur wordt décharge
verleend. Ekko Smith geeft een korte toelichting: De NOU is relatief rijk, wat natuurlijk niet de
bedoeling is. We zijn wel gezond, maar we hebben ook geld voor nieuwe initiatieven. De
aanwezige leden wordt gevraagd wat de NOU zou kunnen opstarten om de continuïteit van de
vereniging te stimuleren en mee te gaan met nieuwe ontwikkelingen. Er is 85.000 vrij te besteden.
Joost Tinbergen stelt voor een deel naar het Huib Kluijver Fonds sluizen. Voorwaarde is dan wel
dat de gelden uit dat fonds dan beter gebruikt worden. Janne Ouwehand benadrukt het belang van
een nieuwe website. Het bestuur staat open voor ideeën van leden.
Samenstelling kascommissie
Kascommissielid Linus van der Plas wordt herbenoemd. Jan Schoppers treedt af als lid, en het
bestuur bedankt hem hartelijk voor zijn inspanningen. Er is geen kandidaat voor de vrijgekomen
plaats. Henrik de Nie biedt zich tijdens de vergadering spontaan aan. Een voordeel is dat hij net als
Linus van der Plas Mooi in Wageningen woont. Henrik de Nie wordt benoemd als lid van de
kascommissie.
Begroting 2016 en tarieven 2016
Ekko Smith geeft een toelichting: we kunnen onszelf heel goed bedruipen en er blijft telkens wat
over. Er zijn middelen die we kunnen besteden (zie boven).
Thomas Laméris: waarom staat de website staat niet op de begroting. Ekko antwoordt dat we niet
goed weten wat het gaat kosten, het beheer kost tijd, maar we kunnen niet betalen voor onderhoud.
Henk van der jeugd laat weten dat er offerte is aangevraagd, en er deze week een gesprek met een
externe partij plaatsvindt.
Janne Ouwehand: vooral de inkomsten uit Bioone vallen op. Ekko antwoordt dat dat inderdaad veel
inkomsten genereert. Hij merkt tevens op dat veel klanten niet weten dat ze via Bioone toegang
hebben tot Ardea en blijven betalen. Joost Tinbergen zegt via de RUG geen toegang tot Ardea te
kunnen krijgen, volgens Popko Wiersma kan dat via het Web of Science wel.
Voortgang Ardea en Limosa
Managing editor Ardea Popko Wiersma: We hebben net het laatste nummer van vorig jaar
ontvangen, een mooi nummer met o.a. twee mooie stukken van Leo Zwarts. We hebben echter
weinig nieuwe manuscripten aangeboden gekregen, het aanbod is te klein. Hopelijk trekken de
recente mooie nummers nieuwe auteurs aan. Christiaan Both merkt op dat er concurrentie is met
andere bladen, die bovendien vaak een hogere impact hebben. De strategie zou daarom moeten zijn
meer nadruk te leggen op stukken die anderen niet (willen) plaatsen.

Kees Schreven: Ardea schijnt slecht te vinden te zijn. Christiaan Both vindt dat vreemd want via
Bioone zou het juist goed te vinden moeten zijn. Ruud Kampf vraagt naar de mogelijkheden van
Researchgate, maar Christiaan en Popko geven direct aan dat dat een verantwoordelijkheid van de
auteurs zelf is. Bovendien is alles via Web of Science te vinden.
Rinse Wassenaar vraagt wat de positie van managing editor inhoudt. Kunnen er losse managing
editors optreden? Verder miste hij de naam van Roos Kentie als lid van het redactieteam in de
colofon. Popko beaamt, en zegt dat het komt doordat ze pas dit jaar is aangetreden.
Managing editor Limosa Romke Kleefstra: Limosa nummer 4 is vertraagd en komt deze maand uit.
Maar het aanbod is erg goed, voor jaargang 89 zijn er nu al 15 artikelen en 5 korte bijdragen. Hij
roept mensen op dat dit goede nieuws je er niet van moet doen weerhouden om mooie nieuwe
stukken te schrijven. Binnenkort komt er een mooi stuk over fluiters uit. Er zijn de laatste jaren drie
themanummers uitgebracht, dat wordt geen gewoonte, maar de redactie denkt er over na een nieuw
themanummer voor jaargang 90 uit te brengen. Ingrid Tulp en Jeroen Reneerkens zijn gestopt als
redactieleden, Jacintha van Dijk is toegetreden. De redactie overweegt nog een extra redactielid te
zoeken.
Een opmerking van Klaas van Dijk over een eenzijdig acceptatiebeleid van stukken wordt niet
gedeeld door het bestuur en de aanwezige leden in de vergadering.
Scheidende en nieuwe bestuursleden
Berber de Jong en Sjoerd Duijns treden af als bestuurslid, met veel dank voor wat ze beiden de
afgelopen jaren voor de vereniging hebben gedaan. Berber krijgt een cadeautje. Sjoerd is niet
aanwezig omdat hij naar Canada is verhuisd.
Voorgesteld wordt als algemeen bestuurslid Thomas Laméris, AiO bij het Nederlands Instituut voor
Ecologie (NIOO).
Voorgesteld wordt als algemeen bestuurslid Camilla Dreef, afgestudeerd bioloog.
Voorgesteld wordt als algemeen bestuurslid Eva Kok, AiO bij het Nederlands Instituut voor
Onerzoek der Zee (NIOZ).
Voorgesteld wordt als algemeen bestuurslid en ledenadministrateur Martijn Perk, onderzoeker bij
Koenders & Partners.
De vergadering stemt in met deze vier nieuwe bestuursleden.
Bespreking “missionstatement NOU” en voortgang nieuwe initiatieven en activiteiten.
De mission statement van de NOU staat op de website. Deze korte statement zou moeten worden
uitgewerkt tot een beleidsdocument waarin een lange termijn visie wordt neergezet en ruimte is
voor nieuwe initiatieven binnen de vereniging. Klaas van Dijk merkt dat het blad Watervogels zou
moeten worden gedigitaliseerd. Andere detailopmerkingen van Klaas worden niet genotuleerd.
Leden merken op dat we moeten proberen veldactiviteiten verder te promoten via de website. Dat
loopt momenteel nog niet zo goed en daar moet aan gewerkt worden.

Themadag en congres
Er komt in de herfst van 2016 weer een NOU-themadag tijdens de Landelijke Dag, Thomas
Laméris en Eva Kok zullen zich bezig gaan houden met de invulling hiervan.
De vraag is of we ook in de winter/ voorjaar van 2017 een NOU congres moeten houden of dat er
een andere activiteit moet plaatsvinden. Als we opnieuw een congres organiseren moet er een
nieuwe voorbereidingscommissie geformeerd worden.
Christiaan Both opent de discussie met de vraag hoe vaak we een NOU-congres willen houden? Elk
jaar of eens in twee jaar? Er ontstaat een korte discussie waar de volgende punten naar voren
komen:
Het is mooi te zien hoe enthousiast mensen meedoen en welke ontwikkeling de NOU hierdoor
doormaakt.
Er gaan stemmen op voor een andere locatie dan de Biotoop. Als dat meer geld kost zou een deel
van de reserve daarvoor gebruikt moeten kunnen worden. Een alternatieve locatie hoeft niet veel
groter te zijn dan De Biotoop, dan blijft het gezellig en dat stimuleert onderling contact. Misschien
moeten we een limiet stellen bij 200.
Concurrentie met de DB dag dient voorkomen te worden.
Er zouden ook leden en deelnemers aan het congres geworven kunnen worden in Vlaanderen, onder
voorwaarde dat de locatie niet te ver naar het noorden ligt
Er volgt een peiling in de zaal: 2 leden stemmen tegen een 3e congres in 2017, circa 30 leden
stemmen voor een 3e congres in 2017. Er komt daarmee een derde NOU congres op een nader te
bepalen plaats en datum begin 2017.
Maurice van der Laar, Kees Schreven en Erik Kleijheeg willen volgend jaar de organisatie van het
congres op zich nemen.
Rondvraag
Er zijn geen vragen
Sluiting
Voorzitter Christiaan Both sluit de vergadering kort na 13 uur.

