Concept Verslag van de Algemene ledenvergadering 2016 op zaterdag 25 juni in De
Stadskweektuinen in Haarlem
Aanwezig: bestuursleden Hans Willemsen, Marleen Andriessen, Egbert Leijdekker, Trudy du Chattel,
Jochem Kühnen, 32 leden en 4 introducés (volgens presentielijst),
Afwezig: 12 leden (volgens lijst afmeldingen) en Astrid van den Broek (bestuur)
1. Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitter Hans Willemsen opent de vergadering om 10.30 uur. Er zijn geen aanvullingen of
wijzigingen in de agenda.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
3.

Vaststellen concept verslag Algemene Ledenvergaderingen 2015

Het verslag wordt zonder opmerkingen of aanvullingen goedgekeurd met dank aan de verslaglegger,
Trudy du Chattel.
4.

Jaarverslag 2015/2016

Het jaarverslag beslaat de periode tussen de ALV van vorig jaar juni en de ALV van dit jaar. Het
jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd met dank aan de verslaglegger, Trudy du Chattel.
5. Financieel jaarverslag 2015
Het financieel jaarverslag is met de overige vergaderstukken meegestuurd naar de leden. De
penningmeester, Egbert Leijdekker, licht het toe. De financiële positie van de vereniging is gezond. De
winst is meer dan verdubbeld ten opzichte van het vorig boekjaar. Er is een rekening geopend bij de
Triodos bank. De relatie met de ING bank wordt, indien mogelijk dit jaar nog, afgebouwd. De rekening
bij de Rabo bank wordt zolang aangehouden voor de automatische incasso totdat het mogelijk is dit
bij de Triodos bank onder te brengen. De penningmeester is tevreden met de respons op het verzoek
tot automatische incasso. De ledenwerfactie heeft rond de 25 á 30 nieuwe leden opgeleverd.
De vergadering complimenteert de penningmeester met het heldere verslag. Er zijn geen inhoudelijke
opmerkingen.
Verslag kascommissie
De kascommissie bestond dit jaar uit Louis Stockmann en Wietske Kingma. Geen van beide is
aanwezig bij deze vergadering. Er is een schriftelijk verslag, dat door de voorzitter wordt voorgelezen.
Daarin verklaart de commissie dat de cijfers een getrouw beeld geven van de resultaten van 2015 en
de financiële positie op 31 december 2015. De kascommissie heeft het financiële jaarverslag voor
akkoord getekend. De vergadering verleent decharge.
De samenstelling van de kascommissie is voor het komende jaar ongewijzigd.
Concept begroting 2016
Ook de concept begroting 2016 is met de overige vergaderstukken meegestuurd naar de leden.

Egbert licht een tweetal posten toe. Er volgt een discussie over de manier waarop de kosten van het
boekje “Ik ben een Gierzwaluw” in de begroting moeten worden opgenomen. De uitgaven zijn deels
gefinancierd uit bijzondere giften en deels uit de reservering voor nog te benoemen projecten. Op
verzoek van de vergadering past Egbert de verantwoording van deze uitgave in de begroting aan.

6. Voorstel nieuw projectfonds
Vanwege de sterk verbeterde financiële positie van de vereniging stelt het bestuur voor om het
projectfonds opnieuw in te stellen. Met dezelfde reglementen als voorheen, maar met een lager
bedrag van €500, - per project. Er is (zie de begroting 2016) een totaalbedrag van €2500, beschikbaar. De vergadering gaat akkoord met de hernieuwde instelling van het projectfonds. Er
ontspint zich een discussie over welk type aanvragen wel of niet onder het projectfonds vallen. In elk
geval moet er een breder maatschappelijk belang worden gediend (dus geen geld voor eigen kasten
of geluidsinstallaties). De reglementen voor het projectfonds worden op onze website geplaatst. Het
bestuur roept de leden op om vooral voorstellen voor projecten in te dienen.

7. Mutaties in het bestuur
Marleen heeft sinds de oprichting van de vereniging in het bestuur gezeten in meerdere functies. Ze
treedt nu af als bestuurslid Advies, maar blijft het bestuur bijstaan als adviseur. Hans Willemsen
bedankt haar namens bestuur en leden voor alles wat ze in de achterliggende jaren als bestuurslid
heeft gedaan. Namens het bestuur overhandigen we haar bloemen en een cadeautje.
Trudy is herkiesbaar als secretaris. Ze wordt bij acclamatie herkozen.

8. Project Nul op de Meter
Hans en Jochem zitten namens GBN met andere natuurbeschermingsorganisaties in het
kennisplatform “Natuur Inclusief Renoveren”. Daarin overleggen ze op het eerste niveau met
bouwers, adviseurs en ministerie. Er worden harde afspraken gemaakt over de voorzieningen voor
vogels en zoogdieren. Momenteel worden de details van de voorzieningen besproken.
Het is een gecertificeerd proces, dus bouwcorporaties en aannemers moeten voldoen aan wat is
afgesproken en vastgelegd in het activiteitenplan. Het grote probleem is de naleving. Vooral bij kleine
aannemers verloopt de communicatie moeizaam. Martin van der Reep rapporteert over de naleving
van de afspraken aan alle partijen. Tot nu toe bleek dat de voorgestelde en afgesproken
voorzieningen veelal niet of niet goed zijn toegepast.
Er komen verschillende voorstellen uit de vergadering om de uitvoering van het project te verbeteren:
• Beleg een conferentie waarin woningbouwverenigingen, bouwers en beschermers met elkaar
in gesprek gaan.
• Vraag de werklijsten met locatie/periode van de renovaties op, en vraag de leden terplekke
de inbouw van de vogelvoorzieningen te bewaken.
• Vraag Sovon om een lezing over Nul op de Meter in te plannen op de landelijke dag.

9. Boekje voor scholieren: “Ik ben een Gierzwaluw”

Het boekje is gratis beschikbaar. Het is voornamelijk bedoeld voor de jeugd, maar ook leuk voor alle
andere geïnteresseerden. Gerard Schuitemaker wijst erop dat je het boekje beter niet zomaar uit
moet delen; er hoort een verhaal bij. Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam heeft een mooi lespakket
over gierzwaluwen voor de basisschool, mooi te combineren met het boekje.
Er wordt gesuggereerd om een ISBN nummer aan te vragen. Dan kan het boekje breder verspreid
worden.

10. Plannen van het bestuur
GBN wil een autoriteit zijn op de “beschermingsmarkt”. We willen van te voren bij een project
betrokken worden zodat we met onze specifieke “gierzwaluw-expertise” het juiste advies kunnen
geven en een goede oplossing kunnen bedenken. We streven naar een nauwere samenwerking met
andere beschermingsorganisaties.
Ook voor 2017 is de doelstelling om meer camera-locaties te realiseren.
Goede communicatie is van het hoogste belang. Via de website zijn er diverse manieren om met ons
in contact te komen. Daarnaast worden “social media”, als FaceBook en Twitter ingezet.

11. Rondvraag
Eline Lauret: Kan “De gierzwaluw in Mensenhanden” worden ge-update en nogmaals naar alle
vogelopvangcentra worden gezonden? De behandeling van gierzwaluwen aldaar is vaak verre van
optimaal.
Nestkast model Nobel; wordt het daarbinnen niet te heet? Albert Nobel heeft succes met de kasten en
herkent de problematiek niet.
De nieuwe natuurwet: hoe zit ’t dan met de gierzwaluwen? Gaat zeker problemen geven. Gemeentes
zeggen geen geld en geen expertise te hebben. Aandacht geven op onze website.
Piet Kok: voor de bouwers levert het inmetselen van neststenen nogal eens problemen op. Installatie
adviezen op onze website zijn gewenst.
Harry van Berkel: voedsel in vogelopvangcentra. Er zijn nieuwe inzichten. Worden in Duitsland en
Spanje getest.
Evert Pellenkoft: is het niet eens met het voedsel dat in de Amsterdamse opvang wordt gegeven.
Heeft daar in een email kritiek op geleverd.
Gerard Schuitemaker: er zijn dit jaar geen lokgeluiden beschikbaar in de Obrechtkerk. Graag wel
volgend jaar.
12. Sluiting
De voorzitter sluit om 12:45 uur de vergadering en wenst iedereen een prettige lezingenmiddag toe.
De volgende ALV zal plaatsvinden in juni 2017 op een nader te bepalen datum en locatie.

