Haagse Vogelbescherming
Notulen Algemene Ledenvergadering van 8 april 2019
in ‘t Benoordenhuis, Bisschopstraat 5, 2596 XH Den Haag
Aanwezig 33 leden inclusief bestuur.
1) Opening
De voorzitter opent om 20.08 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
2) Mededelingen
a) Het jaar is begonnen met een hoop lawaai; niettemin zijn we verheugd over de toename van
het aantal vuurwerkvrije zones.
b) Op 18 januari 2018 werd onze vogelopvang De Wulp vereerd met een bezoek van de Haagse
burgemeester mevrouw Pauline Krikke.
c) De olielekkage in de Rotterdamse haven heeft in de zomer onze dierenverzorgers veel werk
bezorgd om een groot aantal besmeurde zwanen te wassen en vrij te laten.
d) De oorzaak van de massale sterfte van spreeuwen in het Huygenspark is door onderzoek
van de vogelopvang en andere instanties opgehelderd.
e) De Wulp is 20% dikker door de regelmatige aanvoer van kopij; dank aan alle schrijvers.
f) Ook dit jaar zijn de inventarisatierapporten met inzet van veel tellers gemaakt.
g) De productie van duurzame nestkasten is weer opgestart en er zijn op de website vele
modellen beschikbaar.
h) De commissie veldwerk heeft nu een behoorlijk aantal mensen die met een goede training
verantwoord en veilig bomen kunnen snoeien en kappen.
i) In oktober 2019 is in de Bergkerk een commissie-dag gepland waarbij alle leden hun
interesses en activiteiten kunnen delen.
j) De folder 84 vogels op een rij is gedrukt. Er zijn ook bedankkaarten beschikbaar gekomen.
k) Door gebruikersvriendelijke software is de vogelregistratie bij de vogelopvang verbeterd.
l) Het ledenaantal is iets hoger dan vorig jaar.
m) De financiële situatie van de vereniging is gunstiger dan begroot.
n) De Haagse politiek is duidelijk groener geworden. Hierdoor verlopen contacten met o.a. de
gemeente aanzienlijk beter.
o) Bij de vogelopvang zijn in 2018 meer dan 10.000 vogels opgevangen.
p) De HVB neemt deel aan het plan tot oprichting van het DierenOpvangCentrum Westland
en krijgt daarin de potentiele beschikking over een volière van ongeveer 150 m² voor
watervogels.
q) 2019 is uitgeroepen tot het Jaar van de Wulp. In een artikelreeks in De Wulp wordt hier
uitgebreid aandacht aan besteed.
3) Notulen van de vorige ALV dd. 11 april 2018
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2018 worden zonder wijzigingen
goedgekeurd.
4) Jaarverslag 2018
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
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5) Verslag kascommissie
De leden van de kascommissie (de heren P. Huisman en A. Smit) hebben op 5 februari 2019 in
Den Haag met de penningmeester het cijfermateriaal besproken dat als basis diende voor de
jaarrekening 2018. Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden heeft de kascommissie niet
kunnen vaststellen dat de administratie en de jaarrekening 2018 van de HVB onjuistheden
bevatten.
De kascommissie heeft vastgesteld dat de totstandkoming van de jaarrekening 2018 zorgvuldig
is verlopen en bedankt de heer De Jong voor de duidelijkheid van de presentatie van de
jaarrekening.
Met een flink applaus voor het werk van penningmeester en de kascommissie worden deze
HVB’ers bedankt voor hun inzet.
6) Financieel jaarverslag 2018
Het financieel jaarverslag wordt - met dank aan de penningmeester - zonder wijzigingen
goedgekeurd.
7) Decharge bestuur
De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financieel beleid in 2018.
8) Benoeming leden kascommissie
Conform de statuten treedt de heer A. Smit af en wordt zijn taak overgenomen door mevrouw
R. Mens; de heer M. Leenman meldt zich aan als reserve-lid.
9) Mutaties bestuursleden
Een viertal bestuursleden zit 2,5 jaar in het bestuur. De voorzitter stelt voor om de
zittingsperiode voor alle bestuursleden te synchroniseren naar april 2020. Hierdoor is het niet
nodig om in de herfst 2019 een extra ALV te organiseren. De rechtsgeldigheid van deze
procedure is geborgd in de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Uiteraard kunnen
kandidaat-leden zich te allen tijde tussentijds aanmelden. De ALV gaat akkoord met dit
voorstel.
10) Begroting 2019
De voorzitter geeft aan dat het saldo iets achteruit is gegaan. Dit wordt veroorzaakt door de
natuurlijke variatie in giften en legaten. Niettemin is financiële reserve voldoende voor de
komende jaren.
De secretaris meldt dat de gemeente nadenkt over de toekenning van een eenmalige
ondersteuning waarbij de nadruk zal liggen op fondsenwerving.
De begroting wordt zonder wijzigingen door de ALV goedgekeurd.
11) Rondvraag
De heer van Mingelen
De excursies van de CEL zijn snel volgeboekt, zodat sommige leden meerdere keren op de
reservelijst zijn geplaatst. Er is o.a. gesuggereerd om leaseauto’s in te zetten.
Er is inmiddels overleg met de CEL om e.e.a. te verbeteren.
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De heer Loorij
De heer Loorij is bezorgd over de kosten van de vogelopvang. De secretaris verwijst naar de
bijdrage van de gemeente (zie 10) waarbij de nadruk ligt op versterking van de
donatiebereidheid van het publiek. Daarnaast wordt gewezen op het gelijk blijven van de kosten
in 2018 (in vergelijking met het voorgaande jaar) ondanks een toename van 20% aan
opgevangen vogels.
Mevrouw Kolber
De uitgifte van de jaarkalender wordt zeer gewaardeerd. Is deze actie voor herhaling vatbaar?
Antwoord: ja; de technische eisen waaraan foto’s dienen te voldoen, zijn reeds rondgestuurd
via De Ganzenveer.
De heer Haase
Voor de volgende vergadering wordt gevraagd de bestuurstafel te voorzien van naambordjes.
De heer van Mingelen
Sommige leden hebben moeite om informatie op de website te vinden.
Vragen om hulp en/of andere informatie kunnen altijd worden voorgelegd via
info@haagsevogels.nl.
De heer Loorij
De heer Loorij roept op tot (nog) meer aandacht voor het jaar van de wulp, o.a. middels meer
artikelen.
12) Sluiting
De vergadering is in een harmonieuze sfeer verlopen; de voorzitter sluit om 20.45 uur de
vergadering en bedankt alle aanwezigen.
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