NOU ALV 2021, digitaal via Zoom, 27 maart 2021
[Vanwege een computercrash bij de secretaris zijn deze notulen helaas zeer beknopt en mogelijk niet
volledig.]
Aanwezig van het bestuur: Christiaan Both, Kees Schreven, Martijn Perk, Leen Heemskerk, Jip Louwe
Kooijmans, Bruno Ens, Camilla Dreef, Thomas Lameris, Albert de Jong, Tom Versluijs, Astrid Potiek
Verder 28 aanwezigen.

Agenda
1.

Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Christiaan Both opent de vergadering, die volgt op twee lezingen. Er zijn geen
aanvullingen op de agenda.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.

Goedkeuring notulen ALV d.d. 9 maart 2019
Op de notulen van de ALV in 2019 komen geen opmerkingen die leiden tot aanpassingen van
de notulen.

4.

Goedkeuring jaarverslagen 2019 – 2020

De vergadering gaat akkoord met de jaarverslagen.
5.

Financiën
a.

Verslag kascommissie
De jaarrekening 2019 is op 6 maart gecontroleerd door de kascommissie bestaande
uit Joost Tinbergen en Ekko Smit. Tijdens de ledenvergadering van 27 maart 2021 zal
hun oordeel worden toegelicht, en worden de jaarrekeningen van 2019 en 2020
voorgelegd aan de leden. In diezelfde vergadering zal Ekko Smit aftreden als lid van
de kascommissie, en dient er een nieuw lid gekozen te worden. De financiële positie
van de NOU is goed. Het aantal leden is in 2019 en 2020 nagenoeg gelijk gebleven,
een lichte daling in 2020 valt te verklaren door minder aanwas naar aanleiding van
bijeenkomsten. De reserves zijn afgenomen door kwaliteitsverbetering Ardea (meer
kleurenpagina’s en hogere drukkosten) en Nederlandse Ornithologische Unie,
Amsterdam Blz. 5 bewust meer te investeren in activiteiten zoals de NOU themadag
en de Landelijke Dag, met name om deelname van jongeren te stimuleren. Het
bestuur vindt deze investeringen belangrijk. De contributie is in 2019 met €2
verhoogd naar €47, zoals besloten op de ALV van 9 maart 2019. Voor 2020 en 2021
wordt wederom een verhoging van de contributie met €2 resp € 1 voorgesteld.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Ekko Smith en Joost Tinbergen hebben op het moment van vergaderen de
jaarrekening nog niet kunnen bekijken. Zij zullen na deze vergadering als
kascommissie de jaarrekening 2020 controleren.

b.

Goedkeuring jaarrekening 2019 en 2020

c.

Décharge bestuur
Wordt verleend voor 2019. Voor 2020 zal dit op de ALV in 2022 moeten
plaatsvinden.

d.

Benoeming nieuwe kascommissieleden
Ruben Fijn en Joost Tinbergen worden benoemd tot kascontrolecommissie.

e.

Begroting 2021 en tarieven 2021
De begroting 2021 is op basis van activiteiten die naar verwachting in 2021 zullen
plaatsvinden. De baten zijn gebaseerd op het aantal betalende leden en
abonnementen 2020, rekening houdend met ledenmutaties en de verhoogde
contributie. Baten BioOne en bijdragen auteurs voor open source en kleurenfoto’s
zijn geschat op basis van ontvangsten in voorgaand jaar. Geen congresbaten in
verband met Corona. Van de subsidie voor speciale uitgaven Ardea is € 13.000 al
toegezegd.
Limosa. De exploitatie Limosa komt voor rekening van SOVON. De vereniging draagt
daar aan bij €13,65 per lid plus alle Limosa abonnementsgelden onder aftrek van
voor Limosa betaalde kosten. Per saldo is een afdracht van € 7.050 begroot.
Ardea. Uit de bijdragen van auteurs voor kleurenfoto’s wordt een deel (maximaal 4
katernen) gereserveerd voor kwaliteitsverbetering Ardea. Organisatiekosten.
Hieronder is begrepen € 1.750 voor het symposium Sjoerd Dirksen dat ten laste komt
van de daarvoor in 2019 gevormde bestemmingsreserve. Lagere uitgaven voor huur
en verteringen hangen samen met het niet organiseren van een voorjaarscongres

De vergadering gaat akkoord met het voorstel om kleurenfoto’s te blijven handhaven
in Ardea. Ook de te besteden kosten aan het symposium voor Sjoerd Dirksen zijn
akkoord.

6.

Voortgang Ardea en Limosa
In 2020 (jaargang 108) verschenen van Ardea twee nummers. Er was een grote variatie aan
publicaties, van populatieschattingen van Aasgieren in Oman tot aan een akoestische
monitoringsstudie naar de nachttrek van bijeneters. Door de mooie illustraties van Jos
Zwarts en de figuren die door Dick Visser worden gemaakt heeft Ardea een duidelijk
onderscheidende verschijningsvorm. De hoop voor 2021 is dat er drie nummers verschijnen,
waaronder themanummers over aalscholveronderzoek in Europa en over onderzoek aan
overwinterende trekvogels in de Sahelzone.
Limosa 2020 was opnieuw een goed jaar voor Limosa. Er kwam meer dan voldoende kopij
binnen en er werden weer vier nummers geproduceerd, met een mooie variatie aan
artikelen. Limosa heeft steeds voldoende kopij en we verwachten dat in 2021 weer vier
nummers zullen verschijnen.

7.

Herbenoeming bestuursleden, benoeming nieuw bestuurslid.
Eva Kok, Thomas Lameris, Bruno Ens, Ruben Fijn en Leen Heemskerk verlaten het bestuur. Ze
worden digitaal bedankt en hebben elk een boek uit de vogelmonografieënserie van
AtlasContact ontvangen.
Albert de Jong, Astrid Potiek en Tom Versluijs voorgedragen als nieuw bestuurslid. Albert de
Jong zal de functie van secretaris op zich nemen. Als penningmeester wordt Dick Veenendaal
voorgedragen. De vergadering gaat akkoord met deze bestuurswijzigingen.
Voortgang nieuwe initiatieven en activiteiten
a. Congres in Lage Vuursche
Het in januari 2021 geplande congres kon helaas niet doorgaan vanwege de Covidmaatregelen. Het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe datum medio 2022. De
locatie zal hetzelfde blijven, aangezien er een voucher is ontvangen op de
aanbetaling.
b. Symposium wijlen Sjoerd Dirksen
Dit symposium wordt, mits de maatregelen rond Covid-19 het toelaten, in september
2021 gehouden.
c. Ardea specials
d. Nieuwe huisstijl: presentatie logo
Het logo wordt met applaus ontvangen.

8.

Rondvraag
-

9.

Geen vragen.

Sluiting

(Alle stukken voor de ALV worden rondgestuurd per email en zijn te vinden op www.nou.nu ->
archief -> vergadering archief.)

