
Notulen ALV NOU 10-03-2018 

Aanwezig (van het bestuur): Henk van der Jeugd, Leen Heemskerk, Thomas Lameris, Bruno Ens, 

Camilla Dreef, Ruben Fijn, Martijn Perk. 

Verder 31 aanwezigen. 

Henk opent de vergadering en zit de vergadering voor ivm afwezigheid van Christiaan Both door 

griep. 

Mededlingen 

Rinse Wassenaar vraagt of het klopt dat Robert Kwak ook afwezig is, Henk meldt dat deze ook zijn 

afwezigheid heeft gemeld, Jip Louwe Kooijmans voegt toe dat hij ook ziek is. 

Notulen ALV 2017 

De notulen worden getoond op het scherm. Ruud Kampf stelt vast dat de financiën van de vereniging 

gezond zijn. 

Henk voegt toe dat een blijvend punt van zorg het moment van uitgave van de tijdschriften is. We 

moeten ons realiseren dat dit een enorme hoop werk is, en dat om de tijdschriften van hoge 

kwaliteit te laten zijn dit soms lang duurt. Dit blijft ook mensenwerk, en we mogen erg blij zijn dat 

hier mensen actief mee aan de slag zijn. Vanuit de zaal wordt er dan ook een extra compliment 

gegeven voor de redacties. 

Ruud vraagt in hoeverre er verjonging is in de vereniging, een punt dat ook werd opgebracht in de 

vorige ALV. Martijn antwoordt dat er helaas niet voldoende gegevens zijn over de geboortedata van 

leden, dus dat dit moeilijk is om uit te zoeken. Wellicht is er geen sprake van een algemene 

verjonging, maar zijn jonge leden wel steeds meer actief. 

Er wordt gevraagd of er iets gedaan kan worden aan de overvolle zalen tijdens de landelijke dag van 

SOVON, waar de NOU één van de zalen huurt. Thomas antwoordt dat we afgelopen jaar al een 

grotere zaal tot onze beschikking hadden, maar dat de opkomst ook steeds groter wordt. Het lijkt 

erop dat met een groeiend aantal bezoekers de huidige locatie op de maximum capaciteit zit. Wel 

wordt het incident tijdens de afgelopen landelijke dag, waar iemand flauwviel tijdens de lezing, 

uiterst serieus behandeld en er wordt gekeken hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. 

Er wordt gevraagd vanuit de zaal hoe het gaat met het inscannen van de oudere nummers van 

Limosa. Ook wordt aangegeven dat de kwaliteit (vooral van de afbeeldingen) soms slecht is. Bruno 

weet te melden dat er al een tijd een actie loopt voor het inscannen van oude nummers. De 

afbeeldingen schijnen in de originele ook van slechte kwaliteit te zijn. Er wordt geconcludeerd dat 

zolang de tekst leesbaar is, er wellicht geen groot probleem is. De eerste prioriteit blijft om alle oude 

nummers in te scannen die nog nooit zijn ingescand. Wanneer er mensen zijn die een bijdrage willen 

leveren dan zijn deze van harte welkom, want dit is ook veel werk. 

Vanuit de zaal wordt gevraagd of er ook contact is met natuurtijdschrift.nl, en de mogelijkheid om 

de oude nummers beschikbaar te maken via deze site. Deze mogelijkheid zal onderzocht worden 



door het bestuur. Wel wordt al gemeldt dat dit niet mogelijk is voor de nieuwere nummers van 

Ardea, omdat hier een contract is met BioOne. 

De notulen worden goedgekeurd. 

Jaarverslag 

Leen plaatst de opmerking dat het jaarverslag meestal apart wordt gepubliceerd, maar nu is 

samengevoegd met het financieel verslag. Dit is een formele wijziging ten opzichte van voorgaande 

jaren, en is verplicht vanuit juridisch oogpunt. Ook merkt hij op dat 2017 voor het eerst sinds lange 

tijd een stagnatie in ledenaantal laat zien. 

Henk voegt toe dat we dit jaar gepraat hebben met de CSNA voorzitter George Sangster. Dit was een 

nuttig gesprek waarbij ter sprake is gekomen hoe de CSNA aankijkt tegen de huidige Nederlandse 

lijst. Hij is van mening dat er toegewerkt moet worden naar een internationaal / europees 

geaccepteerde lijst, zoals nu onder de IOC. Recente DNA ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat 

er veel verschilleden visies waren op soorten, maar dat is nu uitgekristalliseerd. OP het moment dat 

er eenwording is houdt de CSNA wellicht op te bestaan. Het bestuur van Dutch Birding deelt deze 

mening. 

Door het Huib Kluijverfonds is 1 aanvraag gehonoreerd. Theo Boudewijn voegt toe dat de voorkeur 

uitgaat naar het zoveel mogelijk doen met de relatief kleine pot aan geld die er is, dus dat er liever 

geld naar ‘e’en project gaat dan dat de pot wordt opgedeeld. Daarnaast wordt er natuurlijk ook met 

een kritische blik gekeken naar aanvragen. 

Na een opmerking van Rinse wordt opgemerkt dat het bestuur van het Huib Kluijverfonds niet als 

voltallig in het jaarverslag staat, dat zal de volgende keer anders worden gedaan. 

Uit de zaal komt de vraag waarom men er niet op wordt geattendeerd wanneer een nieuwe Ardea of 

Limosa online staat. Er wordt gediscussieerd of er volledig digitale abbonementen moeten komen. 

Het advies wordt gegeven om dit zo snel mogelijk door te voeren (maar daar hoeft een 

attenderingsmail niet op te wachten). 

Ruud merkt op dat er meer facebookleden zijn dan NOU-leden. Dit laat zien dat veel mensen wel 

geinteresseerd zijn. Misschien helpt ook hier een digitaal lidmaatschap. 

Hans Verdaat geeft een aanvulling over zeevogel groep. Tijdens de ledenvergadering  (1e sinds 10 

jaar) is het  Existentievraagstuk besproken. Er bleek echter veel enthousiasme voor de groep te zijn, 

en een doorstart is besproken. Het oude bestuur stapt wel op. Er zijn op dit moment 100 leden. 

Toekomstige publicaties zullen in Limosa of in Ardea komen, Sula zal verder gaan als nieuwsbrief 

waar leden behoefte aan hebben. 

De vertrekkende bestuursleden worden zeer sterk  bedankt voor al hun werk. Rinse merkt nog op dat 

“ Bestuursjaarverslag” met dikke letters boven het document moet komen te staan. 

Financiën 

Leen geeft aan dat de financiële balans goed is, op dit moment zouden we 2 jaar verder kunnen 

wanneer inkomsten stagneren. Limosa had slechts 2 uitgaven in 2017, daardoor waren er minder 



uitgaven. Staat van baten en lasten in 2017 gelijk aan 2016 / 2015. Instituten zeggen hun 

lidmaatschap af, maar de inkomsten vanuit Bioone nemen toe. 

Er wordt gediscussieerd over het risicoprofiel van een organisatie als de NOU, en wat dan de reserve 

zou moeten zijn. Op het moment hebben we hele vaste inkomsten, maar variabele uitgaven door de 

tijdschriften die niet elk jaar evenveel uitgaven hebben. Wat er over is zou kunnen gebruikt worden 

als extra (bijvoorbeeld voor extra activiteiten) binnen de doelstellingen van de vereniging. Ideeën 

hiervoor zijn welkom. Leen merkt wel op dat we dit overschot niet moeten overschatten, en wanneer 

het 3de nummer van Ardea er dit jaar wel was geweest we kiet zouden hebben gedraaid. 

Subsidie gekregen van prins bernard cultuurfonds, een nieuwe aanvraag ingedient en die komt.  

Sjoerd Dirksen merkt op dat wanneer er een tekort is aan mankracht bij de tijdschriften, dit soms 

opgelost zou kunnen worden betaalde krachten. Wel wordt er aangegeven dat het grootste deel van 

het werk redactioneel is, en dus niet gemakkelijk overgenomen zou kunnen worden door iemand 

met weinig verstand van zaken over het onderwerp van de publicatie. 

Er wordt gevraagd of we van bank zouden kunnen wisselen, en weg zouden kunnen gaan bij de ING. 

Op het moment is er wel een spaarrekening bij de ASN, maar het huidige financiële systeem werkt 

alleen met ING, dus daarom is het verstandig om wel bij deze bank te blijven. 

De kascommissie meldt dat ze naar het financieel rapport hebben gekeken, en steekproeven hebben 

genomen om te kijken of de financieën op orde zijn. Dat ziet er goed uit. Ook is het nieuwe financiele 

systeem een hele verbetering, en een aanzienlijke verlichting van de taken van penningmeester. 

De jaarrekening wordt goedgekeurd. 

Voor de kascommissie blijft Theo Boudewijn nog een jaar aan, Hendrik de Nie stopt er mee (en wordt 

daarvoor hartelijk bedankt!). Voorstel voor een nieuw kascommissielid is Ekko Smith, nu afwezig. 

Daarmee wordt ingestemd door de zaal. 

Begroting 2018 

Leen stelt voor om het lidmaatschapsgeld te verhogen van 42 naar 45 euro. De reden daarvoor zijn 

de toenemende kosten, vooral in kosten van drukken en porto gaan flink omhoog. Het 

lidmaatschapsgeld is al vele jaren niet opgehoogd, en er wordt aangegeven dat het relatief weinig 

contributie is voor wat je er voor terugkrijgt. De zaal stemt hier mee in. 

Kees Schreven vraagt of er consequenties zijn voor het wegvallen van het 3de nummer van Ardea in 

2017. Leen antwoord dat we nooit claims hebben gehad in dit soort gevallen, en dat dit vaker is 

voorgekomen. 

Ruud vraagt naar BioOne, en wat dit is. Leen legt uit dat dit een organisatie uit de verenigde staten is 

die de online toegang naar wetenschappelijke tijdschriften distribueert. Er wordt kort gediscusieerd 

over de optie om van Ardea een open-access tijdschrift te maken. Op dat moment vallen inkomsten 

weg, tenzij je de auteurs de rekening laat betalen, en dat zouden we niet moeten willen. BioOne is 

bovendien een non-profit organisatie. 



Linus van de Plas vraagt of het overschot in geld niet gebruikt kan worden om jonge mensen te 

stimuleren om lid te worden. Leen geeft aan dat je op dat moment alleen nieuwe leden beloont, en 

niet de zittende leden. 

De begroting wordt goedgekeurd n het bestuur krijgt decharge. 

Voortgang Ardea en Limosa 

Henk geeft aan dat er op het moment een achterstand is bij zowel Ardea (1 nummer) als Limosa (2 

nummers). Bij Limosa zal deze achterstand snel worden ingehaald, één nummer komt zeer 

binnenkort uit, de andere ligt op het moment bij de opmaker en zal in de loop van April / Mei 

verschijnen. Van Ardea zal dit jaar een speciaal aalscholver nummer verschijnen. Ruben meldt dat er 

28 stukken binnen zijn gekomen voor dit special issue, maar deze moeten nog  gereviewed worden. 

Piet van de Hout meldt voor Limosa dat het kopijaanbod prima gaat maar dat er een gebrek aan 

mankracht is. Er is momenteel een strakker beleid in de tijdspanne tussen het ontvangen, reviewen 

en terugsturen van stukken naar de auteurs. Er is vooral vertraging bij het redactiewerk. De redactie 

kijkt naar uitbreiding en er wordt hard aan gewerkt om de achterstand in te lopen. Wanneer er 

mensen zijn die het leuk zouden vinden om een bijdrage te leveren zijn ze van harte welkom. Er 

wordt gesuggereerd dat wanneer er tijdsgebrek is bij de eindredactie, je wellicht een (betaalde) 

kracht kan hebben die goed is in het controleren van komma’s en dubbele punten. Maar ook het 

eindredactiewerk is echt wetenschappelijk werk, en kan niet gemakklelijk door derden worden 

gedaan. 

Bestuurswijzingen 

Henk van der Jeugd treedt af als secretaris, Thomas Lameris volgt hem daarin op. 

Robert Kwak treedt af als bestuurslid vanuit Vogelbescherming, Jip Louwe Kooijmans volgt hem 

daarbij op. 

Kees Schreven komt erbij als nieuw bestuurslid. 

Voortgang nieuwe initiatieven en activiteiten 

De vraag wordt gesteld hoe we als vereniging actiever kunnen worden, wellicht met nieuwe 

activiteiten, hier moeten we over blijven nadenken. Henk stelt dat dit met het aantreden van 

Cristiaan als voorzitter van de NOU dit echt op de agenda is gezet. Een goed voorbeeld is het NOU 

congres, dit jaar hebben we daar deze voorjaarsdag van gemaakt, maar volgend jaar staat dit weer 

op de agenda. Voor dit soort activitebt kunnen we ook een deel van de reserevs inzetten. 

Facebook. Camilla vertelt dat zij de facebook pagina beheert dat dit toch best wat tijd kost, een dag 

als vandaag is makkeijk omdat je makkelijk content verzameld maar verder is het nogal stil. Ze is  op 

zoek naar meer onderoekers om content te plaatsen op de website. Welke mensen vinden het leuk 

om een klein stukje te schrijven? 

Organisatie themadag en NOU congres 2019 



De vraag valt of we tijdens de SOVONdag een grotere zaal kunnen krijgen. Waarschijnlijk kan dit niet, 

maar we kunnen wel meer letten op de temperatuur in de zaal en situaties als afgelopen jaar 

voorkomen. Zou er een maximum aantal deelnemers gesteld kunnen worden?  

Er wordt genoemd dat deze dag van oudsher een combinatiedag is, het zou mooi zijn om het 

programma van SOVON en de NOU meer te combineren. Dus ook NOU praatjes in de grote zaal. De 

binding tussen organisatie en zaal zou daarmee losgelaten kunnen worden. 

Wat moet het thema van de aankomende SOVONdag worden? Henk noemt het idee om amateurs te 

koppelen aan professionele ornithologen die dan duo presentaties kunnen geven. Dus twee 

verschillende invalshoeken. Ruud noemt de optie om het thema van de voorjaarsdag (trekvogels in 

Afrika) te herhalen, maar het zou jammer zijn voor de mensen die er nu zijn. Jip merkt op dat de 

komende landelijke dag in het teken zal staan van de huiszwaluw en de vogeltrekatlas, dus dat je 

daar wellicht is mee kan doen. Het bestuur gaat verder nadenken over een thema. 

NOU congres 

Volgend jaar weer een meerdaags NOU congres, iets later in het jaar (2de weekend van maart) = 8 – 

10 maart. De locatie is nog niet bekend, misschien ergens in het oosten om de migratie van 

kraanvogels mee te maken. Ook worden Haren en Nunspeet weer overwogen. 

Rondvraag 

Rinse noemt dat Nunspeet een goede locatie is, maar Haren erg ver weg is. Zijn NIVON huizen een 

idee? Henk antwoord dat het een combinatie moet zijn van goede plek voor lezingen maar ook 

overnachting. Ook Texel wordt genoemd. 170 mensen is het streefaantal. Sjoerd geeft aan dat hij 

een idee heeft, maar zal daar later op terug komen. 

Er wordt geapplaudiseerd voor het bestuur, de vergadering wordt afgesloten. 

 


