Gierzwaluwbescherming Nederland
GBN zet zich in voor de bescherming van gierzwaluwen en onderscheidt zich hierbij door het zonder
verstoren monitoren van de broedende vogels met camera’s.
Gierzwaluwbescherming Nederland is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).

Amstelveen, 1 augustus 2019
Betreft: bestuur situatie Gierzwaluwbescherming Nederland en uitnodiging extra ALV
Beste heer, mevrouw (lid van de vereniging),
Op 15 juni 2019 heeft de Algemene Ledenvergadering van Gierzwaluwbescherming Nederland
plaatsgevonden. Wij schrijven u om u op de hoogte te brengen van de stand van zaken met
betrekking tot het huidige bestuur. Gezien de situatie is het huidige bestuur genoodzaakt om een
extra Algemene Ledenvergadering te houden op zaterdag 14 september 2019 te Amersfoort,
waarvoor u wordt uitgenodigd. De agenda is in deze uitnodiging opgenomen.
Huidige situatie bestuur
Er was binnen de vereniging al bekend gemaakt dat er vacatures bestaan voor de functie van
secretaris (Trudy du Chattel) per 15 juni 2019 en voor de functie van penningmeester (Egbert
Leijdekker). Vanwege het feit dat de vacature van secretaris uiterst lastig bleek in te vullen, en er ook
nog een andere vacature voor een algemeen bestuurslid (Ad van Uchelen) binnen het bestuur was,
heeft de penningmeester besloten zijn functie voor een jaar te verlengen tot uiterlijk 31 december
2019 waardoor het bestuur in minimale vorm toch kon blijven functioneren.
Wat wij als bestuur niet konden voorzien was het feit dat de voorzitter (Hans Willemsen) om
persoonlijke redenen heeft besloten om zijn functie op 15 juni tijdens de Algemene Ledenvergadering per direct neer te leggen. Voor ons als medebestuursleden was deze beslissing geheel
onverwachts en wij betreuren het enorm dat hij dit besluit heeft genomen.
Tijdelijke invulling bestuursfuncties
Door het onverwachte en directe vertrek van de voorzitter, en het feit dat er geen opvolging is voor
de secretaris, heeft het resterende bestuur (met instemming van de Algemene Ledenvergadering)
besloten om het bestuur als volgt in te vullen: Astrid van den Broek (algemeen bestuurslid) neemt tot
de extra Algemene Ledenvergadering waar als tijdelijk waarnemend voorzitter en Jochem Kühnen
(algemeen bestuurslid) is tot dezelfde datum als tijdelijk secretaris benoemd.
Hiermee voldoet de vereniging aan de wettelijke vereisten aangaande het dagelijkse bestuur, maar
de toekomst van het bestuur is allesbehalve veiliggesteld. De samenstelling van het bestuur is dus als
volgt:
•

Voorzitter (tijdelijk): Astrid van den Broek. Vacant na aankomende Algemene Ledenvergadering.

•

Secretaris (tijdelijk): Jochem Kühnen. Vacant na aankomende Algemene Ledenvergadering.

•

Penningmeester: Egbert Leijdekker. Vacant na 31 december 2019.

•

Algemeen bestuurslid: Ilse de Bruin

De ledenadministratie wordt tot ultimo 2019 (tijdelijk) uitgevoerd door Trudy du Chattel, maar zal (in
onderling overleg) bij de secretaris of penningmeester worden belegd.
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Noodzaak voor een extra Algemene Ledenvergadering
Gezien de vacatures, en de tijdelijkheid van de functies van waarnemend voorzitter en secretaris, is
er besloten om binnen afzienbare tijd een extra Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen.
De bijeenkomst is enerzijds om alle leden te informeren over het probleem van de vacatures en
anderzijds om het gezamenlijk over de toekomst van de vereniging te hebben. Het stond al op de
agenda om tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 juni jl. met de aanwezige leden de
toekomst van de vereniging te bespreken: wat verwachten de leden van de vereniging en in het
bijzonder van het bestuur? Wat zijn de wensen van de leden, waar liggen aandachtsgebieden en
prioriteiten voor de vereniging en het bestuur en niet in de laatste plaats, wat kunnen de leden daar
zelf in betekenen? En voortvloeiend daaruit: hoe kunnen we dit goed organiseren? We hebben
besloten dat deze vragen en de bestuur situatie een extra Algemene Ledenvergadering wenselijk
maken. Tevens zullen we een aantal concrete agendapunten behandelen die op de ALV van 15 juni jl.
door de ontstane situatie niet behandeld konden worden.
Datum extra ALV
Op 14 september 2019 wordt dus een extra Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Vanwege
het vakantieseizoen is besloten, om zoveel mogelijk leden in de gelegenheid te stellen aanwezig is te
zijn, is besloten om voor 14 september te kiezen.
Op deze extra Algemene Ledenvergadering zal het belangrijkste agendapunt de invulling van de
bestuursfuncties zijn. Het huidige bestuur stuurt bij deze uitnodiging ook een visiestuk mee met onze
visie op hoe de vereniging een bloeiende en inspirerende rol kan spelen om ons doel te kunnen
blijven invullen: het beschermen van gierzwaluwen in Nederland. Tijdens deze bijeenkomst horen we
graag de input van de verenigingsleden op de door het tijdelijke bestuur voorgestelde aanpak
(visiestuk).
Uiterste consequentie van het niet invullen van de bestuursfuncties na 14 september 2019
Vooralsnog gaan we er vanuit dat Gierzwaluwbescherming Nederland als vereniging voort kan blijven
bestaan en dat er leden zijn die zich beschikbaar willen stellen voor de functies van voorzitter,
secretaris en penningmeester (die laatste functie vanaf 1 januari 2020).
Echter, als er tijdens deze extra Algemene Ledenvergadering geconcludeerd moet worden dat er
geen opvolging is voor deze functies, dan rest er helaas niets anders dan te besluiten om de
vereniging op te heffen. We hopen uiteraard dat dit niet het geval zal zijn.
Gezien de urgentie van de situatie hopen wij op uw aller aanwezigheid tijdens deze bijeenkomst.
Graag tot ziens op 14 september 2019, aanvang 10.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Gierzwaluwbescherming Nederland:
Astrid van den Broek, Ilse de Bruin, Jochem Kühnen en Egbert Leijdekker
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Extra Algemene Ledenvergadering van Gierzwaluwbescherming Nederland op
zaterdag 14 september 2019 om 10.00 uur in Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 3822 NA
Amersfoort
In tegenstelling tot de vorige Algemene Ledenvergadering worden de stukken meegestuurd en
daarom niet nogmaals op de website geplaatst.
Agenda:
1. Opening van de vergadering en vaststellen van de agenda door de voorzitter
2.

Ingekomen stukken en mededelingen m.b.t. de vergadering

3.

Vaststellen concept verslag ledenvergadering 15 juni 2019

4.

Vacatures bestuur:
- voorzitter per direct
- secretaris per direct
- penningmeester per 01-01-2020

5.

D. Kiezen reserve lid kascommissie

6.

Visiedocument / voorstel begroting 2019

7.

Rondvraag

8.

Sluiting
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Concept Verslag van de Algemene ledenvergadering 2019 op zaterdag 156 juni in Het Groene Huis in
Amersfoort
Aanwezig: bestuursleden Hans Willemsen, Egbert Leijdekker, Trudy du Chattel, Jochem Kühnen en
Astrid van den Broek, Marleen Andriessen (adviseur bestuur), 17 leden en 2 introducés (volgens
presentielijst),
Afwezig: Ilse de Bruin (alg. bestuurslid), 15 leden (volgens lijst afmeldingen)
1. Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitter Hans Willemsen opent de vergadering om 10.30 uur. Hij geeft aan te willen openen met
punt 6 van de agenda.
2. Bestuursmutaties
Trudy du Chattel neemt vandaag afscheid na negen jaar secretaris van de vereniging te zijn geweest.
Hans bedankt haar voor haar werkzaamheden gedurende al deze jaren en verrast haar met een
boeket bloemen en een cadeautje. Ook van het voltallige bestuur zijn er bloemen en een kunstzinnige
vogelbeker.
Ad van Uchelen heeft om gezondheidsredenen moeten besluiten om zijn functie als algemeen
bestuurslid op te geven.
3. Mededelingen
Hans geeft aan dat hij zijn functie in het bestuur per direct neerlegt. Hij voelt zich niet meer gesteund
door medebestuursleden in zijn functie als voorzitter van de vereniging. Vervolgens verlaat hij de
vergadering. Hij laat zijn medebestuursleden en de aanwezige leden in verwarring en ontsteltenis
achter.
=================================================================================
Van een reguliere ALV kan hierna geen sprake meer zijn.
Het bestuur licht toe dat een en ander te maken heeft met enerzijds het ambitieniveau van het
bestuur en anderzijds het onvermogen om voldoende tijd en mankracht vrij te maken om alle gestelde
doelen en projecten tot uitvoer te brengen. Er vindt een korte discussie plaats over de rol van het
bestuur van de vereniging; nu vooral uitvoerend met de bovenstaande problemen of meer faciliterend
met een actievere rol van de leden in het uitvoeren van de verenigingsactiviteiten.
Het bestuur schorst de vergadering voor een korte pauze om zich te beraden hoe deze ALV voort te
zetten.
Na deze pauze stelt het bestuur voor om vandaag verder alleen de formele punten af te handelen en
een extra ALV te beleggen na de zomervakantie om te bespreken hoe nu verder.
4. Voorlopig bestuur en extra ALV
Om als bestuur te mogen functioneren is het juridisch noodzakelijk dat er een voltallig dagelijks
bestuur is. Het voorstel om Astrid als tijdelijk voorzitter en Jochem als tijdelijk secretaris te installeren
wordt unaniem aangenomen. Het dagelijks bestuur bestaat daardoor uit Astrid, Jochem en Egbert

(penningmeester). Ilse de Bruin is algemeen bestuurslid. Op de extra ALV zullen als belangrijkste
onderwerpen de benoeming van nieuwe bestuursleden en hoe de leden de toekomst van de
vereniging zien (uitvoerend dan wel faciliterend) op de agenda staan.
5. Vaststellen concept jaarverslag ledenvergadering 16 juni 2018
Het verslag wordt zonder opmerkingen of aanvullingen goedgekeurd met dank aan de verslaglegger,
Trudy du Chattel.
6. Jaarverslag 2018/2019
Het jaarverslag beslaat de periode tussen de ALV van vorig jaar juni en de ALV van dit jaar. Een lid
merkt op dat het verslag wel wat meer details zou mogen bevatten Het jaarverslag wordt verder
zonder wijzigingen goedgekeurd met dank aan de verslaglegger, Trudy du Chattel.
7. Financiën
A. Financieel jaarverslag 2018:
Egbert heeft opnieuw gezorgd voor een professioneel en goed toegelicht verslag. De financiële
situatie is gezond. De uitgaven waren in 2018 hoger dan het jaar daarvoor door noodzakelijk
onderhoud aan de website en door het laten ontwerpen en op grotere schaal drukken van folders,
flyers en boekjes. Een lid merkt zoals gebruikelijk op dat de vereniging zijns inziens meer geld moet
gaan uitgeven, bijvoorbeeld aan projecten. Er komen enkele suggesties uit de zaal. Het punt kan
worden meegenomen voor de extra ALV.
B. Verslag kascommissie.
Helaas moesten beide kascommissieleden (Mariëtte Coppens en Hannie Nilsen) vandaag verstek laten
gaan. Ze hebben een schriftelijke verklaring afgegeven. Daarin verklaren ze dat de financiële stukken
een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging.
C. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid
De kascommissie heeft het financiële jaarverslag voor akkoord getekend. De vergadering verleent
decharge.
D. Kiezen van een reserve lid kascommissie
Dit wordt uitgesteld tot de extra ALV.
De begroting 2019 wordt vooralsnog goedgekeurd. Het punt komt terug op de extra ALV in
samenhang met de discussie welke richting de vereniging op moet en het daaruit voortvloeiende
jaarplan 2020.
8. Rondvraag
Marjos Mourmans: hoe moet ik me aanmelden als GBN-vertegenwoordiger? Tot nu toe is me het niet
gelukt om dat te doen. Egbert geeft aan dat zij niet op eerdere e-mails (instemming) heeft
gereageerd, maar dat zij nu dat worden opgenomen.
9. Sluiting
Astrid sluit als waarnemend voorzitter de vergadering, dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid
en zegt toe om zo snel mogelijk een datum voor de extra ALV bekend te zullen maken.
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Toekomstvisie Gierzwaluwbescherming Nederland en werkwijze
Discussiestuk ten behoeve extra Algemene Ledenvergadering op 14 september 2019
Opgesteld door huidig bestuur: 1 augustus 2019
De huidige bestuur situatie vraagt om een herbezinning op de ambities, de taken en de
rollen die het bestuur op zich moet (en kan) nemen en uiteindelijk op de toekomst van de
vereniging. Vanuit de Algemene Ledenvergadering van 15 juni 2019 is de vraag gekomen hoe
wij dit als bestuur zien. Hieronder hebben we een visie hierop toegelicht als startpunt voor
een gesprek over de toekomst van onze vereniging
Belangrijkste thema’s GBN
Gierzwaluwbescherming Nederland is een organisatie van mensen die zich inzetten voor de
bescherming van gierzwaluwen op lokaal niveau en die onderling samenwerken om urgente
thema’s op te pakken.
Wat het huidige bestuur betreft zijn de belangrijkste speerpunten op dit moment:
-

de ontwikkelingen rond Nul op de Meter (NOM) m.b.t. gierzwaluwen en de
betrokkenheid van GBN in het NOM-proces;

-

het doen van onderzoek naar nestecologie d.m.v. camera’s;

-

het stimuleren van lokale beschermingsinitiatieven d.m.v. het Projectfonds;

-

het geven van adviezen over gierzwaluwen aan particulieren en organisaties;

-

het versterken van de kennis over de ecologie van gierzwaluwen bij ecologische
adviesbureaus en andere belanghebbenden;

-

het promoten van de vereniging en gierzwaluwen in het algemeen t.b.v. aanwas van
nieuwe leden, waaronder de redactie en productie van het Gierzwaluwen Bulletin.

Huidige werkwijze
Op dit moment werken we in de vereniging met een bestuur dat vanuit de Algemene
Ledenvergadering opdracht krijgt om zich in te zetten op een aantal gezamenlijk
vastgestelde thema’s, zie het lijstje hierboven. Deze thema’s volgen uit de statuten van de
vereniging. Daarnaast zijn er in de vereniging uiteraard individuele leden die zich op lokaal
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niveau actief inzetten op bovenstaande thema’s of op een andere manier gierzwaluwen en
hun leefgebied beschermen. Het bestuur legt op de jaarlijkse ALV verantwoording af aan de
leden over de stand van zaken op de thema’s middels een financieel jaarverslag, een
jaarverslag en een jaarplan. De bestuursleden zijn op dit moment de trekkers van de
thema’s.

Deze bestuursvorm is wellicht niet de vorm die het beste past bij de ambities van de
vereniging, bij de hoeveelheid bestuursleden en bij de tijd die de bestuursleden vrij kunnen
maken voor het verenigingswerk. Hieronder hebben we daarom een alternatieve werkvorm
geschetst.

Vorm: faciliterend bestuur, werkgroepen zijn trekkers van verschillende speerpunten
In deze vorm is het bestuur vooral een faciliterend bestuur en staan er werkgroepen van
leden ‘aan de lat’ om de verschillende speerpunten van de vereniging te trekken. Het
bestuur zorgt ervoor dat de werkgroepen hun werk goed kunnen uitvoeren en houdt een
vinger aan de pols m.b.t. voortgang. Denk aan een werkgroep Nul op de Meter, een
werkgroep Onderzoek & Ecologie, een werkgroep Projectfonds. Dit kunnen werkgroepen zijn
van mensen die elkaar los van het bestuur treffen en die hun plannen voorleggen aan het
bestuur. Tijdens de bestuursvergaderingen haken vertegenwoordigers van de werkgroepen
aan om hun plannen en voortgang toe te lichten, om advies te vragen of te brengen. Het
bestuur faciliteert de werkgroepen door de dagelijkse gang van zaken van de vereniging te
regelen (de financiën, de administratie van leden, het beleggen van de
bestuursvergaderingen). Het bestuur geeft akkoord op de door de werkgroepen
voorgestelde plannen. Het bestuur blijft in formele zin eindverantwoordelijk maar de
feitelijke uitvoering ligt bij de leden van de afzonderlijke werkgroepen.
Deze vorm van besturen heeft gevolgen voor de competenties die de bestuursleden en de
werkgroep-leden moeten hebben. De bestuurders moeten in dit geval vooral goed kunnen
netwerken, communiceren en motiveren, met verschillende mensen goede
verstandhoudingen kunnen onderhouden en ze moeten het leuk vinden om dienstverlenend
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zijn ten opzichte van de werkgroep-leden. De leden van de werkgroepen moeten goed
kunnen communiceren, planningen kunnen maken, ze moeten representatief zijn (GBN
kunnen vertegenwoordigen bij derden namens het bestuur) en ze moeten resultaatgericht
zijn. De werkgroepleden moeten bovenal voldoende tijd vrij kunnen maken om de door hen
voorgestelde plannen ook daadwerkelijk uit te voeren.

Vorm: actief initiërend bestuur (zoals huidige werkwijze)
In de huidige werkwijze is het bestuur een actief initiërend bestuur. De speerpunten die
hierboven benoemd zijn, worden onderling tussen de bestuursleden verdeeld en opgepakt.
De bestuursleden vragen desgewenst hulp van individuele leden van GBN (als bij de
bestuursleden bekend is dat deze leden kennis over een bepaald onderwerp hebben of
bijvoorbeeld extra affiniteit met een onderwerp hebben). Het bestuur legt verantwoording
af aan de vereniging tijdens de ALV over beleid en voortgang. Naast het oppakken van de
speerpunten zorgt het bestuur voor het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging: het
financiële beleid, de ledenadministratie, de organisatie van Algemene Ledenvergaderingen
en andere verplichtingen m.b.t. de vereniging.
Deze vorm van besturen vraagt andere competenties en inzet van de bestuursleden dan een
werkvorm met actieve werkgroepen. In deze werkvorm moeten de bestuursleden
resultaatgericht zijn, representatief en ze moeten kunnen plannen en uitvoeren. De
bestuursleden moeten voldoende tijd vrij kunnen maken om de plannen uit te voeren.
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Begroting boekjaar 2019
Uitgangspunt voor deze begroting zijn de gerealiseerde gegevens over het vorige jaar, waarbij
eventuele incidentele mutaties buiten beschouwing zijn gelaten.

Aanschaf laptop: die is voorgaande jaren opgenomen, maar nog niet aangeschaft. Dat is in
januari 2019 gerealiseerd.
Bulletin: toename in verband met uitbesteden opmaak Bulletin. Voorheen werd dat door
Fred van der Lelie gedaan.
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(ter info een relevant onderdeel van de statuten van Gierzwaluwbescherming Nederland:)
Doelen en strategie:
De vereniging heeft als doel:
a. de bescherming van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid;
b. personen te verenigen die belangstelling hebben voor gierzwaluwen en
gierzwaluwbescherming;
c. kennis over gierzwaluwen te vergroten, te verzamelen, te bundelen en uit te dragen;
d. contacten te onderhouden met personen en organisaties die een vergelijkbaar doel nastreven,
dit in de ruimste zin van het woord.
De vereniging tracht dit doel te bereiken onder meer door:
a. het inventariseren van gierzwaluwbroedplaatsen met in achtneming van art. 3.2.;
b. het herstellen en compenseren van verloren gegane broedplaatsen en het herinrichten van
kansrijke nestplaatsen en het scheppen van nestgelegenheid op nieuwe locaties;
c. het optreden in rechte, met name het voeren van civiel- en administratief rechtelijke
procedures alsmede het indienen van strafklachten of anderszins;
d. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten en excursies voor leden
e. het geven van speciale voorlichting aan instanties die zich bezighouden met de bebouwde
omgeving zoals gemeenten, projectontwikkelaars, aannemers, architecten en bouwkundigen en
hun op leidingen;
f. het geven van voorlichting door lezingen;
g. het maken van educatief materiaal en lesbrieven;
h. het maken van audiovisueel materiaal;
i. het maken en onderhouden van een website;
j. het vervaardigen en beschikbaar stellen van mobiel expositiemateriaal;
k. het organiseren van studiedagen en dergelijke;
I. het stimuleren van onderzoek en het publiceren daarover, alsmede de financiering daarvan
met in achtneming van art. 3.2;
m. het verzorgen van een nieuwsbrief voor de leden en/of het uitgeven van een verenigingsblad;
n. al datgene te doen wat het doel van de vereniging kan bevorderen en te laten wat strijdig is
met deze doelstellingen.
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