Notulen algemene ledenvergadering 28 januari 2017 om 12.00
uur (Tijdens het NOU congres)
Locatie: De Hoeve, Elspeterweg 14, 8071 PA Nunspeet. De ALV is ook voor leden die niet het
congres bezoeken toegankelijk. Graag dan de deelname aan de ALV te melden aan de secretaris
(secretaris-nou@tele2.nl).
Aanwezig: Christiaan Both, Ekko Smith, Leen Heemskerk, Thomas Lameris, Camilla Dreef, Bruno
Ens, Ruben Fijn, Martijn Perk, Leen Heemskerk, Robert Kwak, Henk van der Jeugd (notulen).
1. Opening en vaststelling agenda
Er zijn geen wijzigingen of aanvullingen op de agenda
2. Mededelingen
Op 19 mei 2017 organiseert de NOU een lezingen- en discussiedag rond het thema ganzenbeheer
in Nederland in Leeuwarden.
Van 18 t/m 22 augustus 2017 vindt het Europees ornithologisch Congres plaats in Turku,
Finland. https://eounion.org/turku2017
Van 26 t/m 30 september 2017 vindt de World Owl Conference plaats in Évora, Portugal.
http://www.woc2017.uevora.pt/en/
3. Goedkeuring notulen ALV d.d. 6 februari 2016
De opmerking over het Huib Kluyver Fonds moet worden aangepast. Er is te weinig bekendheid
over het fonds. Robert Kwak zorgt dat daar binnenkort actie op komt. Verder zijn er geen
opmerkingen, en de notulen worden vastgesteld.
4. Goedkeuring jaarverslag 2016
Christiaan Both licht het jaarverslag toe. Hij merkt op dat we een grotere zaal zouden moeten
krijgen op de Landelijke Dag gezien de steeds grotere belangstelling voor de NOU lezingen.
Thomas Lameris reageert: als je in een grotere zaal wilt zitten gaat dat ook meer kosten. Rinse
Wassenaar merkt op dat dat belangrijk is om bijvoorbeeld de pers een plaats te kunnen geven.
De naam van scheidend penningmeester Ekko Smith is hier en daar fout (zonder h).
Yvonne Verkuijl merkt op dat de NOU twitter account uitsluitend in het Nederlands is. Zeker
voor Ardea zou het goed zijn een Engelse twitteraccount te hebben. Of alle tweets over Ardea
moeten in het Engels gedaan worden. Thomas, die het twitter account beheert, zegt dat dat geen
punt is. Camilla Dreef beheert de NOU facebook pagina, die loopt goed, en is een belangrijke
toevoeging op de website en een leuk medium dat de NOU dynamischer kan maken. Heb je
ideeën wat je daar wilt zien dan hoort Camilla dat graag. We hebben content nodig, dus put uit
je eigen onderzoek. Deel je resultaten als dat binnen de kaders die je werkgever stelt mogelijk
is.
Een typefout in de naam van Stef Waasdorp in het jaarverslag moet worden hersteld.
Er zijn verder geen vragen over het jaarverslag, en het wordt goedgekeurd.

5.

Financiën
Er is geen inleiding door Ekko Smith.
a.

Verslag kascommissie
De secretaris heeft een brief ontvangen van de kascommissie, er zijn geen
onrechtmatigheden geconstateerd bij de controle, en er wordt decharge aan het
bestuur verleend. De volledige tekst van de brief is als volgt:
Aan de hand van het toegestuurde saldi-overzicht en de financiële jaarstukken, en op
een bijeenkomst met de penningmeester op vrijdag 13 januari 2017, heeft de
kascommissie de financiën van de vereniging gecontroleerd.
De saldi op 1 januari en 31 december 2016 van de verschillende bankrekeningen
zijn correct weergegeven in de balans en komen overeen met de betreffende
bankafschriften.
Alle vragen van de kascommissie konden uitstekend worden toegelicht en deze
toelichtingen komen terug in de definitieve toelichting bij de jaarstukken. Een aantal
posten in de balans en in de staat van baten en lasten is in deze definitieve
jaarstukken geëxpliceerd, waaronder in de passiva de reservering voor de
digitalisering en voor de Ardea specials.
Opgemerkt wordt dat het goed is om meer aandacht te besteden aan het
daadwerkelijk besteden van de gelden bestemd voor werving in 2017, bijvoorbeeld
door het stimuleren van deelname jongeren aan congres en het starten van een
wervingscampagne voor Limosa, zoals nu genoemd in de toelichting. Ook is een
actief beleid gewenst ten aanzien van de tijdige inning van de abonnementsgelden.
De financiën van de vereniging zijn gezond, en de omvang van het vermogen voldoet
(ruim) aan de eis dat de financiële lasten voor een jaar er door gedekt kunnen
worden. De mogelijke besteding van het ‘surplus’ aan vermogen voor de realisatie
van een 3e Ardea-nummer per jaar is in 2015 weliswaar niet gerealiseerd, maar
Ardea 2016-3 zal wel uitkomen.
De conclusie van de kascommissie is dan ook dat er geen onregelmatigheden zijn
aangetroffen en dat de gecontroleerde administratie in orde is bevonden. De
kascommissie waardeert dat de ‘Balans’ en de ‘Staat van Baten en Lasten’, met de
daarbij gegeven toelichting goed leesbaar zijn voor de leden. De aftredende
penningmeester laat in onze ogen een financieel gezonde vereniging achter.
Op basis van het bovenstaande adviseert de kascommissie dan ook aan de
jaarvergadering om de jaarrekening goed te keuren en het bestuur décharge te
verlenen voor het financiële beleid over 2016.
De kascommissie 2016
Linus HW van der Plas

b.

Henrik de Nie

Goedkeuring jaarrekening 2016
Christiaan Both wijst er op dat de vereniging gezond is, en dat er ruimte is voor
nieuwe initiatieven. Er zijn verder geen vragen over de jaarrekening

c.

Het bestuur wordt Décharge verleend

d.

Kascommissielid Henrik de Nie wordt herbenoemd. Linus van der Plas verlaat de
kascommissie en wordt hartelijk bedankt voor zijn inspanningen. Voorgesteld wordt
Theo Boudewijn voor de komende 2 jaar lid te maken van de kascommissie. De
benoeming wordt door de ALV goedgekeurd.

e.

Begroting 2017 en tarieven 2017
Ekko Smith licht de begroting toe: Er is een klein tekort in de begroting van 1000
euro. Dat komt doordat we actiever worden. De doelstelling is niet dat we geld over
houden maar actief zijn, dus dit is niet erg. Gezien de vermogenspositie van de NOU
kan het ook. We moeten meer gaan investeren in het halen van de doelstellingen van
de vereniging. Dit congres is daarvan een goed voorbeeld. Daar investeert de NOU
stevig in. De vogelaar-maatschappij verandert snel, en daar moet we als vereniging
op in spelen. De vraag is of we structureel kunnen blijven investeren of dat er
uitendelijk inkomsten bij moeten. Met name Ardea zou meer inkomsten moeten
gaan genereren, en het tijdschrift moet een betere positie krijgen in de wereld. Als
Ardea niet over vijf jaar meer bekendheid heeft dan wordt het moeilijk om het in de
lucht te houden.

6.

Voortgang Ardea en Limosa
Piet van den Hout licht de situatie t.a.v. Limosa toe. Binnen de redactie van Limosa hebben
een aantal veranderingen plaatsgevonden. Jules Bos is gestopt, Margje de Jong en Piet van
den Hout zijn toegetreden. Hans Schekkerman stopt met de eindredactie, en Raymond
Klaassen neemt dit stokje over. De publicatieachterstand is helaas niet weggewerkt, nummer
3 van 2016 verscheen daags voor het congres in januari, nummer 4 zal verschijnen in maart.
Nieuwe manuscripten zijn zeer welkom! Er komt in 2017 een themanummer over Sahel. De
redactie hiervoor is in handen van Eddy Wymenga, Christiaan Both, Bernd de Bruin en
Romke kleefstra. Bruno Ens merkt op dat de redactieraad al heel lang niet bijeen is geweest.
Rinse Wassenaar merkt op dat in de Limosa die gisteren uitkwam een aankondiging voor dit
congres stond, dat is natuurlijk veel te laat! Gelukkig is het congres in een eerder nummer
ook al aangekondigd. Raymond Klaassen merkt op dat de vertraging op verschillende
momenten plaats kan vinden. De redactie kan langzaam zijn, maar het kan ook aan
processen vóór en rondom de druk liggen. Christaan Both belooft vaker op de deur van
Raymond te gaan kloppen over de voortgang.
Ardea: Ed Veling vraagt of universiteiten publicatie in Ardea kunnen promoten. Dat is nu
niet het geval. Diverse mensen lichten toe dat dit ook niet kan, de keuze van het tijdschrift is
aan de auteur(s) en er is veel druk om in toptijdschriften te publiceren. De positie van Ardea
is gezakt, maar binnen de ornithologische tijdschriften staat het tijdschrift nog altijd in de
top 10. Ardea wordt geheel door vrijwilligers gerund, terwijl bijvoorbeeld Ibis twee betaalde
krachten heeft. Daarvoor is bij Ardea geen geld en de markt is daarvoor ook te klein.
De publicatie van lange-termijnstudies moet een speerpunt van Ardea zijn. Ruud Kamp
merkt op: als Ardea zo belangrijk is moet het ook door de wetenschappelijke wereld gerund
worden. Ze zouden meer moeten doen voor Ardea. Christiaan Both stelt echter dat de NOU
het blad wel uitgeeft, maar dat de redactie bestaat uit professionele wetenschappers, en dat
de wetenschappelijke wereld dus al bijdraagt. Sjoerd Dirksen bevestigt dat het beeld dat

Ardea helemaal door vrijwilligers wordt gerund niet klopt, het is vooral een blad dat voor en
door wetenschappers wordt gemaakt. Ekko Smith: Er is contact geweest met Bril, maar die
willen het niet uitgeven. Het blad zal toch meer geld moeten genereren want we hebben
straks minder voor Ardea te besteden als we andere dingen willen. En het is een
spotgoedkoop blad vergeleken met andere tijdschriften, wat eigenlijk raar is, de prijs is al
tijden niet gestegen.
Jan Willem Leuven vraagt zich af of er geen sponsors gevonden kunnen worden. Dan kun je
ook iemand betaald aan het werk te zetten. Christiaan Both beaamt dat hierover niet is
nagedacht maar acht het ook minder geschikt voor de financiering van Ardea. Sponsoring
zou wel een goede optie voor de financiering van het NOU congres kunnen zijn. Ekko
Smith oppert een fonds aan te schrijven voor een project gericht op de aanwas van jonge
mensen. Maar dan moeten er wel vrijwilligers zijn die zo’n project willen trekken. De
discussie wordt afgesloten met opmerkingen van Willem van Manen: Ardea is waardevol
met speciale niche, en dat mag niet verloren gaan, en van Joost Tinbergen: De status van de
NOU is mede afhankelijk van feit dat Ardea niet alleen maar een wetenschappelijk
tijdschrift is maar juist op de scheidslijn tussen wetenschappelijk onderzoek en (amateur)
ornithologie balanceert.
7.

Herbenoeming bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden
Ekko Smith treedt af als bestuurslid en penningmeester. Ekko heeft maar liefst twaalf jaar in
het bestuur gezeten. Toen Ekko kwam was de financiële positie van de NOU niet goed,
maar hij heeft de vereniging weer gezond gemaakt en dat is een enorme verdienste. Ook was
Ekko een belangrijke factor in het bestuur die allerlei punten oppikte, daardoor heeft de
vereniging goed gefunctioneerd. Het bestuur bedankt Ekko zeer hartelijk voor zijn
belangrijke rol binnen de verenging. Het bestuur vond het moeilijk een passend cadeau te
vinden dat we Ekko zouden kunnen geven, er van uit gaande dat hij het meeste op
ornithologisch gebied al heeft. Daarom gaat Ekko, nu hij meer tijd krijgt na het stoppen als
penningmeester, ‘proeven aan veldwerk’. Ekko ontvangt een bon waarmee hij mee kan met
het vangen van ruiende brandganzen in het Deltagebied in juli, en met het veldwerk aan
bonte vliegenvangers in Drenthe in juni.
Voor Ekko is dit ook een afsluiting van zijn bijdrage aan ‘ de natuur’ in Nederland. Hij is
begonnen bij de Waddenvereniging. Daarna werd hij penningmeester bij de WIWO, waar
hij heel leuke projecten heeft gedaan. Ook is Ekko penningmeester bij Sovon geweest, en
toen dat klaar was werd hij penningmeester bij de NOU. Daarmee heeft Ekko een prachtige
carrière gemaakt en uiteenlopende natuurorganisaties met zijn diensten bijgestaan. ‘En nu ga
ik echt rentenieren!’ We wensen Ekko het allerbeste toe!
Voorgesteld wordt als bestuurslid en penningmeester Leen Heemskerk. Leen woont in
Almere en heeft als registeraccountant jaren gewerkt bij KPMG en Akzo. Leen heeft nu
eigen een bedrijf in accountancy en is parttime docent bij Nijenrode waar hij doceert in
externe verslaggeving en hoe een jaarrekening op te maken. Leen is 66 en gaat zijn eigen
bedrijf overdragen, waardoor hij meer tijd gaat krijgen. Leen inventariseert een
weidevogelplot in het noordwesten van de provincie Utrecht, is geen twitcher, en is
projectleider zwarte stern bij ANV de Utrechtse Venen sinds 1998.Leen licht kort toe: door
mij verjongt het bestuur niet echt, hoewel ik jonger ben dan Ekko. Ik ben vorig jaar met
pensioen gegaan, en heb nu meer vrije tijd die ik graag nuttig wil besteden. Ik heb drie

maanden meegekeken over de schouder van Ekko, en er bleek verassend veel werk te liggen.
Eerst dacht ik dat kan toch niet voor zo’n klein clubje, maar Ekko deed heel erg veel. Ik ga
kijken hoe ik dat goed kan voortzetten. Naast de NOU is Leen ook penningmeester bij een
stichting die werkt in de sub-Sahara. Over zijn werk aan zwarte sterns verschijnt binnenkort
een publicatie in Ardea.
De ALV stemt in met benoeming van Leen.
8.

voortgang nieuwe initiatieven en activiteiten
De NOU is nog steeds geïnteresseerd in nieuwe activiteiten. Bijvoorbeeld een jongerenclub.
Zijn er ideeën? Ruben Fijn: de ‘proeven aan veldwerk’ module op de NOU website is nog
niet echt gerealiseerd. Dit hangt samen met de website, het moet makkelijker worden
mensen met elkaar in contact te brengen. Verder zijn er geen andere nieuwe activiteiten. De
aanwezige leden wordt gevraagd met ideeën te komen. Als er een goed initiatief komt is er
ook wel wat geld om dat te ondersteunen.
Christiaan Both: Er is nog geen thema gekozen voor de Themadag herfst 2017 Wie heeft er
een leuk idee? Laat het aan Thomas of Camilla weten. Vervolgens werpt hij de vraag op of
er in 2018 opnieuw een NOU congres moet worden georganiseerd of dat er een andere
activiteit winter/voorjaar 2018 moet komen. We hebben dit nu drie jaar achtereen gedaan.
Het was succesvol, maar dit jaar ging het wat moeizamer, en er waren ook iets minder
deelnemers. Voorgesteld wordt volgend jaar over te slaan, maar wel een gewone themadag
in het voorjaar te organiseren, en dan in 2019 weer een groter congres. De ALV wordt
gevraagd om haar mening.
Rinse Wassenaar lijkt het goed een jaar over te slaan, het is veel werk, en je moet je niet
overtillen. Erik Kleyheeg beaamt namens het organiserend comité dat het inderdaad lastig
was om mensen hierheen te krijgen, er leken veel mensen te zijn die het NOU congres wel
leuk vinden maar, na twee eerdere congressen, dit jaar overslaan en even afwachten wat er
verder gaat gebeuren.
Sjoerd Dirksen snapt dat het veel werk is, maar vindt dat het toch moet. Niet iedereen zal
elk jaar komen, dat is nu eenmaal zo. Maar je moet wel elk jaar dit podium blijven bieden,
vooral het onderlinge contact is belangrijk. Als je geen congres organiseert, denk dan na
over andere mogelijkheden, bijvoorbeeld een lezingendag met een lange pauze en een
avondprogramma. Ruud Kamp: als je dat iets later in het voorjaar doet kan je het koppelen
aan de volgende dag vogels kijken. Jan Willem Leuven: het is zonde dat de lezingen zo kort
zijn. Ik heb liever lange lezingen en ook vaker in het jaar. Ekko Smith: als we besluiten het
congres om het jaar te doen dan moeten we ook echt op tijd beginnen met aankondigen en
het werven van sprekers. Dus moeten we actief op zoek gaan naar leuke verhalen van met
name vrijwilligers. Bruno Ens denkt dat een aantal mensen niet is gekomen omdat ze zich
niet voldoende aangesproken voelen. Dus moeten we actiever de boer op. Erik Kleyheeg is
het daarmee niet eens: we hebben juist heel veel mensen persoonlijk benaderd. Maar toch
was de respons matig. Leen Heemskerk: als je iets leuks tegenkomt moet je dat direct
neerleggen bij de organisatie. Sjoerd Dirksen is het daarmee eens: als je over twee jaar weer
een congres hebt kun je het toch al over drie maanden aankondigen en een commissie
instellen. Christiaan Both sluit de discussie af en belooft dat tijdens de volgende
bestuursvergadering (6 maart 2017) hier over gepraat zal worden en het bestuur een besluit

zal nemen. Volgend jaar komt er sowieso wel een andere activiteit met ruimte voor
ontmoeting.
9.

Rondvraag
Ed Veling: voor de AKN heb ik gekeken naar oude scans van Ardea en Limosa, en de
kwaliteit van de afbeeldingen is zeer slecht, ze zijn vrijwel niet bruikbaar, en niet af te
drukken. De digitalisatie moet over.
Rinse wassenaar: Ooit is EOU in Haren geweest. Moeten we in Turku in 2017 Nederland
weer kandidaat stellen voor een volgende editie? Ik hoop dat het bestuur daar over na wil
denken. Christiaan Both: dat zal hangen op wetenschappers die dat willen trekken, het is
heel veel werk. We hebben wel een rijke traditie in de ornithologie dus misschien moeten
we dat doen.
Yvonne Verkuijl: in 2018 is al de International Wader Study Conference in Workum. Dat is
al een heel mooi internationaal congres over vogels dat Nederland organiseert.
Janne Ouwehand: Ik heb de indruk dat de NOU ontzettend verjongd is, maar is dat ook zo?
Hoe ziet het ledenbestand er uit? Christiaan Both: de uitstraling is in elk geval goed. We
zoeken het uit.

10. Sluiting
Christiaan Both sluit de vergadering om 13 uur af.

