Notulen Algemene ledenvergadering,
in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam
op 23 maart 2013
Leden
Aanwezig:
Bestuur
Aanwezig:

Afwezig

21 leden (incl. bestuur)

Joost Tinbergen (voorzitter)
Peter Milders (secretaris)
Ekko Smith (penningmeester)
Erwin de Visser (administrateur)
Gerrit Gerritsen
Janne Ouwehand
Berber de Jong
Sjoerd Duijns (kandidaat-bestuurslid)

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Goedkeuring notulen ALV 31 maart 2012
De notulen worden goedgekeurd.
Er zijn ook geen opmerkingen naar aanleiding van de inhoud van de notulen.
4. Opheffing sectie CNV en nieuw initiatief onder de naam Avifaunistische
Kring Nederland (AKN)
De voorzitter meldt dat de CNV, zoals bekend, vorig jaar is opgeheven. Een aantal
leden van de CNV is een nieuwe organisatie begonnen onder bovengenoemde
naam. Deze AKN heeft het bestuur benaderd en gevraagd of de AKN als sectie van
de NOU zou kunnen toetreden.
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De AKN wil vier activiteiten ontplooien: themadagen rond complexe soortgroepen,
binnenlandse excursies naar een aantal specifieke gebieden, buitenlandse
studiereizen en het veilig stellen van het ornithologisch erfgoed.
Aanwezig is Martin Lok, secretaris van de AKN, die aangeeft dat er nu 40 leden
zijn en dat er al activiteiten georganiseerd worden. De contributie bedraagt € 15 per
jaar. Hij is na de vergadering beschikbaar voor vragen. De vergadering gaat
akkoord met de oprichting van de nieuwe NOU-sectie.
5. Financiën
a. Financiële afwikkeling opheffing CNV.
De liquidatie van de CNV levert een exploitatie-overschot op van ruim € 1.600.
Daarnaast heeft de verkoop van het Eeuwbericht ruim € 6.000 opgeleverd. Het
voorstel van het bestuur is om het eerste bedrag beschikbaar te stellen voor de
opstartkosten van de AKN en het tweede bedrag te reserveren voor een mogelijk
NOU-project dat als doel heeft het Nederlands ornithologisch erfgoed veilig te
stellen. De leden stemmen daarmee in.
b. Verslag kascommissie.
De kascommissie, bestaande uit Ton Bode en Rinse Wassenaar (aanwezig),
heeft de jaarrekening gecontroleerd en heeft daarover geen opmerkingen. De
commissie wordt bedankt voor haar inspanningen.
c. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2012.
Het jaarverslag wordt door de voorzitter doorgenomen. Het aantal leden neemt
al jaren licht af. Martin Lok vraagt of de gemiddelde leeftijd van de leden
bekend is. De voorzitter zegt dat dit niet precies bekend is maar vermoedt dat die
redelijk hoog ligt. Lid Liset Karman zegt dat wellicht meer gebruik gemaakt
moet worden van sociale media, dit om meer jongere vogelaars te bereiken.
Sovon is hier ook actief mee bezig. Zij biedt aan om geheel onbezoldigd een
twitter-account aan te maken voor de NOU. Zoiets kost wel permanente
aandacht volgens haar. Ook een Facebook-pagina kan nuttig zijn. Het bestuur
bedankt haar voor haar aanbod. Janne Ouwehand merkt op dat dit zeer nuttig
kan zijn maar dat het vaak aan tijd ontbreekt bij de bestuurders om dit allemaal
goed bij te houden.
Vervolgens neemt de penningmeester de jaarrekening door en licht deze toe.
Het vermogen is gegroeid tot ruim € 46.000, wat mede het gevolg is van een
strikt debiteurenbeleid van de penningmeester en administrateur. De aanwezigen
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applaudisseren hiervoor. Martin Lok vraagt hoe dit mooie bedrag besteed gaat
worden. De voorzitter antwoordt dat daar nog over nagedacht moet worden.
Het zou besteed kunnen worden aan projecten die in de lijn liggen van de
doelstelling van de NOU.
Een lid merkt op dat dat hij als lid van de ledenraad van Vogelbescherming weet
dat Vogelbescherming veel geld uitgeeft aan het werven van nieuwe leden. Hij
zegt dat onderzoek heeft uitgewezen dat leden die door dit soort acties worden
geworven gemiddeld maar twee jaar lid blijven.
De voorzitter merkt op dat het tijd is om in het bestuur de positie en toekomst
van de NOU eens te herijken: waar staan we nu, waar willen heen en met wie?
Na deze discussie wordt de jaarrekening door de leden goedgekeurd.
d. Décharge van het bestuur.
De leden verlenen het bestuur décharge voor het gevoerde beleid over 2012.
e. (Her)benoeming kascommissieleden Ton Bode en Rinse Wassenaar.
Beide heren zijn graag bereid nog een jaar in functie te blijven.
f. Begroting 2013 en tarieven 2013.
De door de penningmeester opgestelde begroting voor 2013 wordt goedgekeurd.
De tarieven voor het lidmaatschap en het individuele Limosa-abonnement in
Nederland blijven onveranderd en die voor de andere Limosa-abonnementen en
voor de Ardea-abonnementen zullen uitsluitend worden aangepast met het
inflatiecijfer over 2012.
6.

Voortgang Ardea en Limosa
De voorzitter licht de situatie bij Ardea toe. Er blijkt regelmatig een tekort aan
artikelen te zijn die voldoen aan de kwaliteitseisen van de redactie. Daarnaast blijkt
het moeilijk te zijn om een vervangende hoofdredacteur te vinden; Rob Bijlsma
trekt zich langzaam terug als hoofdredacteur. De voorzitter zegt dat hij al een paar
kandidaten heeft benaderd maar tot nu toe nul op het rekest heeft gekregen.
Voorwaarde is dat iemand goed thuis is in de ornithologie. Rinse Wassenaar vraagt
of Bijlsma een deadline heeft gegeven voor zijn vertrek. De voorzitter antwoordt
dat dit niet het geval is, maar dat Bijlsma wel zo langzamerhand wil terugtreden.
Veel werk wordt nu gedaan door Jouke Prop. Lid Liset Karman suggereert om eens
te kijken bij vrijwilligersorganisaties, waar volgens haar mogelijk mensen zitten die
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tijd hebben en deskundig zijn.
De voorzitter zegt dat het bestuur en de redactie zich de komende tijd zullen
bezinnen op de toekomst van Ardea.
Gerrit Gerritsen licht de situatie bij Limosa toe. Hij is verheugd te kunnen melden
dat de achterstand vrijwel geheel is ingelopen, mede dankzij de inzet van
redactiesecretaris Romke Kleefstra van Sovon. Het aantal abonnementen stijgt.
Janne Ouwehand merkt op dat het misschien goed is om in het tijdschrift
duidelijker naar voren te laten komen dat Limosa voor een groot deel het product is
van vrijwilligers. Gerritsen zegt dat hij dit in de redactieraad zal bespreken.
7.

NOU-bibliotheek
De voorzitter meldt dat de boekenbibliotheek van de NOU bij de Universiteit
Groningen kan blijven en een mooie plaats heeft gekregen.

8.

Herbenoeming bestuursleden en benoeming nieuw bestuurslid
Joost Tinbergen, Janne Ouwehand en Gerrit Gerritsen worden door de leden
herbenoemd. Voorgedragen als nieuw lid wordt Sjoerd Duijns die helaas afwezig is
omdat er problemen waren met de boot van Texel. De leden benoemen hem als
nieuw bestuurslid.

9.

Themadag najaar 2013 en terugblik NOU-invulling LD november jl.
Jane Ouwehand zegt dat de themadag tijdens de LD eind november jl. weer een
succes was. Wel is het zo dat de opkomst bij de verschillende lezingen sterk
afhankelijk blijkt te zijn van de programmering van het parallelle
lezingenprogramma van Sovon. Zij zegt dat zij de formule ook dit jaar graag
voortzet. Gedacht wordt deze keer aan een combinatie met de presentatie van het
nieuwe boek van Theunis Piersma en Jan van der Kamp.

10. Bestuursbeleid en toekomstige ontwikkelingen
De voorzitter geeft aan dat een paar bestuursleden, zoals hijzelf en de
penningmeester, al lang in het bestuur zitten en langzamerhand een keer vervangen
moeten worden. Ook zal het bestuur zich moeten bezinnen op de situatie rond
Ardea, zoals eerder gezegd.
11. Rondvraag
Rinse Wassenaar merkt op dat er door de automatische overschrijving van
abonnementen geen mogelijkheid meer bestaat om iets extra’s te betalen ten
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behoeve van bijvoorbeeld het Huib Kluijver Fonds of het Vogeltrekstation.
De ledenadministrateur geeft aan dat bij het invullen van het machtigingsformulier
dit wel kan worden aangegeven. De penningmeester merkt op dat beide
instellingen geen gebruik maken van de NOU-pagina in Limosa om zich te
presenteren en donaties te vragen. Dit ondanks oproepen daartoe.
12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Na de vergadering
zal de themadag plaatsvinden. Deze dag is georganiseerd in samenwerking met
bureau Stadsnatuur Rotterdam, onderdeel van het Natuurhistorisch Museum
Rotterdam. Thema: ‘Aanpassingen van vogels in de stad’.

Getekend op

Voorzitter

maart 2014

Secretaris

P.M. 26-03-13
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