
Notulen Algemene ledenvergadering, Haren, 31 januari 2015 

 

Leden 

Aanwezig: circa 28 mensen (exclusief bestuur) 

Bestuur 

Aanwezig: Christiaan Both, Henk van der Jeugd, Ekko Smith, Sjoerd Duijns, Ruben Fijn, Robert Kwak, 
Janne Ouwehand, Bruno Ens. 

Afwezig: Berber de Jong wegens zwangerschapsverlof 

1. Opening en vaststelling agenda 
Rinse Wassenaar wijst op een fout in de agenda: Jan Schoppers wordt herbenoemd als lid van de 
kascommissie, niet Rinse! Bij punt 5d. 
 

2. Mededelingen 
Er zijn 3 mededelingen: 
1. Erwin de Visser stopt per direct als ledenadministrateur wegens persoonlijke omstandigheden. 

Er is derhalve een vacature. Jacintha van Dijk wil de taak wel op zich nemen, maar het is niet 
zeker hoe lang zij in Nederland zal blijven. Dat is uit oogpunt van continuïteit niet handig. Ekko 
neemt zolang waar, ondersteund door Henk van der Jeugd. 

2. Janne Ouwehand geeft aan binnenkort terug te willen treden als bestuurslid. Janne heeft de 
organisatie van de themadagen in haar portefeuille. 

3. Ekko Smith wil op termijn gaan stoppen als penningmeester. Er zal een opvolger gevonden 
moeten worden die door Ekko kan worden ingewerkt. 

4. Er zijn diverse emails bij bestuursleden binnengekomen van Klaas van Dijk die zijn beklag doet 
over de redactie van Limosa. Het bestuur heeft veel vertrouwen in de Limosa redactie en staat 
daar achter. De redactie is onafhankelijk van het bestuur. Het bestuur wenst zich verder niet 
uit te laten over individuele personen. Er wordt niet op de emails van Klaas van Dijk 
gereageerd. 

 
3. Goedkeuring notulen ALV 29 maart 2014 

De notulen worden goedgekeurd. Er zijn ook geen opmerkingen naar aanleiding van de tekst van 
de notulen.  
 

4. Goedkeuring jaarverslag 2014 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. De voorzitter noemt nogmaals de belangrijkste punten uit het 
jaarverslag: De nadruk in 2014 lag op dit congres. Er is een deels nieuw bestuur, uit verschillende 
geledingen. Aansluiting bij jongeren wordt gezocht, de nieuwe website heeft aandacht maar is nog 
niet gerealiseerd. Van Het symposium op Landelijke Dag in november 2014 was zeer succesvol. De 
tijdschriften lopen goed. Het tracking nummer van Limosa was een hoogtepunt. 
Gerard Ouweneel licht kort de activiteiten van de AKN toe: Belangrijkste activiteit in 2014 was de 
ornithologische nalatenschappen veiligstellen. O.a. gewerkt aan de nalatenschap Kist senior. Dat is 
veel werk. Er was een excursie naar Helgoland. Daarnaast het project Georgië. 
 

5. Financiën 
a. Verslag kascommissie (Jan Schoppers, Rinse Wassenaar). Jan Schoppers is afwezig. Het 

verslag is daarom een concept. Op 20 januari 2015 is de kas gecontroleerd, en er zijn geen 
onregelmatigheden gevonden, de administratie is in orde bevonden. Penningmeester Ekko 
Smith heeft afdoende toelichting gegeven. Aandacht voor de continuïteit van 
werkzaamheden is wel nodig. 

b. Goedkeuring jaarrekening 2014. 



c. Ekko Smith geeft toelichting op de Staat van Baten en Lasten: We hebben geld 
overgehouden, we hebben de laatste jaren weinig ondernomen en dus geld gespaard voor 
toekomstige activiteiten. De inkomsten zijn redelijk stabiel, Ardea wordt deels betaald door 
de leden, abonnementen en inkomsten uit BioOne. BioOne stelt digitale versies van artikelen 
beschikbaar, en na aftrek van hun kosten krijgt Ardea daarvan de opbrengst naar rato van 
het aantal hits. 
Sommige kosten worden gedekt uit de reserves. 
Limosa is ingewikkeld, want wordt samen met Sovon gedaan en Sovon leden krijgen ook 
Limosa. Sovon dekt op jaarbasis eventuele verliezen op Limosa. Als er op jaarbasis geld over 
blijft gaat dat naar een reserve bij de NOU waaruit wervingskosten voor Limosa kunnen 
worden betaald. Er is een herberekening gemaakt over de jaren voor 2014. Sovon blijkt nu 
voor 2014 toch zelf wervingskosten te hebben betaald. Deze zijn nu vergoed uit die reserve. 
De NOU moest een aanvulling doen omdat de NOU voor 2014 te weinig geld in de reserve 
had gestopt. 
In 2014 is weer aan de digitalisering Limosa van Limosa gewerkt. Eerst zou Sovon dat doen 
maar dat lukte niet. We doen het nu zelf en maken het dit jaar af. 
De themadagen zijn wat duurder geworden maar deze zijn wel een belangrijke investering. 
Bestuurskosten lagen wat hoger, mede door afscheid van een aantal leden. 
Het AKN- project Nederlands Ornithologisch Erfgoed wordt gefinancierd uit een reserve die 
is gevormd uit het overschot op het CNV Eeuwboek. Het Prins Bernhard Cultuur Fonds heeft 
voor het project ook een subsidie verstrekt. 
André Duiven vraagt waarom er zo'n groot verschil is met de begroting 2014. Ekko: dat komt 
deels door de ingewikkelde situatie m.b.t. Limosa. Daarnaast zijn in de begroting de posten 
weggelaten waarvan de kosten worden gedekt uit gevormde reserves. Deze hebben namelijk 
geen invloed op het jaarresultaat. Ook de posten donaties HKF en VT zijn weggelaten omdat 
die worden doorgesluisd naar HKF en VT. 
Ekko geeft tot slot uitleg over de balans. We zijn nog steeds relatief rijk. We hebben 54 
duizend euro vrij te besteden eigen vermogen en 32 duizend bestemmingsreserves. Er is dus 
geld om te investeren in de toekomst van de NOU.  
Décharge van het bestuur wordt verleend. 

d. Kascommissielid Jan Schoppers wordt herbenoemd. De termijn van Rinse Wassenaar is vol 
en Rinse treed af. Linus van der Plas is de enige kandidaat en wordt benoemd tot nieuw lid 
van de kascommissie. 

e. De begroting 2015 is uitgebreider dan in eerdere jaren. Inkomsten uit BioOne worden 
verwacht iets te stijgen. We willen ook oude stukken uit Ardea toevoegen, zeg maar de 
klassiekers. Daarvoor moeten we wel aan BioOne betalen. 
André Duiven: Komt er volgend jaar weer een congres? Dit komt in punt 9 aan bod.  
André: Moet het congres kostenneutraal zijn? Ekko: dat hoeft niet, het mag ook wel iets 
kosten. De prijs van het congres voor deelnemers mag niet stijgen, jongeren moeten blijven 
komen.  
André: Waarom zou je niet-leden die deelnemen aan het congres niet automatisch lid maken 
van de NOU? Ekko: eigenlijk kan dat niet uit want dan betalen ze 2 euro meer en krijgen dan 
gratis een jaar Ardea en Limosa. Dus we werven achteraf onder deze groep. We gaan het 
congres snel evalueren. 
Jan van der Winden: je kunt ze beter wel meteen lid maken, want iemand zegt niet zo snel 
op, maar om ze alsnog lid te laten worden is moelijker. 
 

6. Voortgang Ardea en Limosa 
Popko Wiersma geeft kort uitleg over Ardea: Er waren twee nummers in 2014, heel succesvolle 
mooie nummers. In 2015 komen er drie nummers. Het begin van het eerste nummer is er, vraag is 
of er voldoende kopij binnenkomt. Popko maakt zich daar zorgen over. Daardoor kunnen we niet 
zo selectief zijn als we misschien zouden willen. 



Ekko: er is al betaald voor een special over aalscholvers, dus dat nummer zou er moeten kunnen 
komen. Volgens Popko is dat afhankelijk van wat er aan kopij binnenkomt. Er moet genoeg zijn van 
voldoende kwaliteit, anders kan het niet. Deze speciale uitgave wordt getrokken door Mennobart 
van Eerden. 
 
Romke Kleefstra geeft uitleg over Limosa: Het was een goed jaar met een mooi trackingnummer. 
De afgelopen vijf jaar waren er echter drie themanummers, en dat wordt wat veel. Dit jaar is er 
daarom geen themanummer. Een themanummer is ook veel werk voor redactie. 
Er is veel kopij. 
Ingrid Tulp en Jeroen Reneerkens zijn gestopt als redactieleden, Jules Bos is toegetreden, er wordt 
nog gezocht naar een tweede redactielid. 
 

7. Herbenoeming bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden. 
Voorgesteld als nieuwe bestuursleden worden Ruben Fijn, onderzoeker bij Bureau Waardenburg, 
en Bruno Ens, onderzoeker bij Sovon. Daarmee is er nu ook iemand uit Sovon in het bestuur. De 
benoeming van de nieuwe leden worden goedgekeurd door de leden. 
Janne Ouwehand heeft aangegeven te willen stoppen als bestuurslid. Er is geen presentje want ze 
heeft het vandaag pas aangekondigd. Dat komt nog! Janne heeft een belangrijke rol gespeeld in het 
bestuur als ‘aanjager’ van de vernieuwingsslag. 
 

8. Voortgang nieuwe initiatieven en activiteiten. 
Het congres was de belangrijkste activiteit afgelopen jaar. Het is een groot succes geworden. Dat 
wordt beaamd in de zaal. Jacintha van Dijk heeft heel goed de coördinatie gedaan. Voldoende tijd 
om te praten is belangrijk en dat is gelukt. Na het congres moeten we ook andere activiteiten 
ontplooien en via de website beschikbaar maken. Dat is de speerpunt voor 2015. 
 

9. NOU Congres 
Het is een groot succes. Gerard Ouweneel: de volgende keer graag andere locatie, want het is ver 
weg. Janne Ouwehand: het probleem is dat het elders veel duurder is. Laat mensen nadenken over 
een andere locatie die bijna net zo goedkoop is. Die zal moeilijk te vinden zijn. Er wordt ook 
gevraagd je aan te melden als je mee wilt doen aan de organisatie. Het congres wordt op 16 maart 
geëvalueerd. Voor die tijd dient er een evaluatieformulier rond te worden gemailed. 
 

10. Rondvraag 
Rinse Wassenaar: moeten er niet een adjunct penningmeester worden aangesteld die door Ekko 
wordt ingewerkt? Dat vindt het bestuur een goed idee. 
 

11. Sluiting 

Christiaan Both sluit de vergadering en bedankt het bestuur. 

Getekend op 31 januari 2015 

 

 

Voorzitter       Secretaris 


