Agenda voor de Algemene ledenvergadering 29 maart 2014 om ca. 13.00 uur (op
de Themadag)
Locatie: Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht (naast het Centraal
Station, schuin tegenover het vernieuwde muziekcentrum), tel. 030-2310068.
Voor info zie www.vredenburg19.nl.

Agenda
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Mededelingen

3.

Goedkeuring notulen ALV d.d. 23 maart 2013

4.

Goedkeuring jaarverslag 2013

5.

Financiën
a. Verslag kascommissie
b. Goedkeuring jaarrekening 2013
c. Décharge bestuur
d. Herbenoeming kascommissielid Rinse Wassenaar en benoeming nieuw lid.
e. Begroting 2014 en tarieven 2014

6.

Voortgang Ardea en Limosa

7.

Herbenoeming bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden
Voorgesteld als nieuw bestuurslid en voorzitter wordt Christiaan Both, hoogleraar dierecologie
aan de Universiteit Groningen.
Voorgesteld wordt als nieuw bestuurslid en secretaris Robert Kwak, Hoofd afdeling
Bescherming bij Vogelbescherming Nederland.
Voorgesteld wordt als nieuw bestuurslid wordt Henk van der Jeugd, Hoofd Vogeltrekstation.
De volgende bestuursleden treden per heden af: Joost Tinbergen (voorzitter), Gerrit Gerritsen
en Peter Milders (secretaris).

8.

Bestuursbeleid en toekomstige ontwikkelingen NOU
Op 25 januari jl. heeft het bestuur een groep ornithologen gepolst over de toekomst van een
gezamenlijke ornithologische vereniging en haar tijdschriften Ardea en Limosa. De 30
aanwezige ornithologen vonden in grote meerderheid de NOU belangrijk als platform voor
vogelonderzoek van professionals en amateurs, maar gaven ook aan dat de vereniging haar
activiteiten moet aanpassen aan de huidige behoefte. Er is gesproken over (1) een (1 of 2)
jaarlijkse meerdaagse vogelonderzoeksconferentie, met goede inhoud en genoeg mogelijkheid
elkaar te spreken, (2) verbetering website als belangrijk portaal voor vogelonderzoek in NL, (3)

meer aansprekende activiteiten om jongeren bij vogelonderzoek te betrekken, (4)
mogelijkheden om amateurs te ondersteunen bij hun onderzoek.
9.

Rondvraag

10. Sluiting
(Alle stukken voor de ALV zullen tijdig voor de vergadering te vinden zijn op www.nou.nu.
De jaarrekening kan ook worden opgevraagd bij de penningmeester (ekko.diny@planet.nl) en het
jaarverslag bij de secretaris (pmilders@chello.nl))

