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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 10 april 2017
1. Opening:
•
•
•
•
•

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Speciaal
worden de nieuwe leden welkom geheten.
De secretaris José Uitslag is wegens persoonlijke omstandigheden niet
aanwezig.
Ondertussen wordt de presentielijst getekend door de aanwezige leden.
Naast twee bestuursleden zijn er 29 leden aanwezig en door ieder is de
presentielijst getekend.
Er zijn 14 afmeldingen ontvangen.
De agenda wordt aan de orde gesteld en goedgekeurd. Als extra agendapunt
2a wordt de herbenoeming van de penningmeester behandeld.

2. Ingekomen stukken en mededelingen:
•

De waarnemingenrubriek in Ficedula wordt door Timo Roeke overgenomen
van Peter van den Akker.

•

Per 1 januari 2018 wordt een nieuwe redacteur van Ficedula gezocht. De
leden Joke Welp en Bert Blauw heben wel interesse. Er wordt een overleg
met Peter ingepland.

•

Op woensdagavond 19 april is er een avondexcursie naar Twence. De
excursie is volgeboekt. De deelnemers moeten uiterlijk 18.45 uur aanwezig
zijn bij de poort.

•

Zaterdag 6 mei is de start van de nationale vogelweek.

2a. Herverkiezing penningmeester:
De termijn van de penningmeester loopt af. Er hebben zich geen kandidaten
gemeld. De huidige penningmeester heeft aangegeven wel door te willen gaan.
De vergadering gaat akkoord met zijn herverkiezing.
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 11 april 2016:
Het verslag van de vergadering wordt aan de orde gesteld, goedgekeurd en
vastgelegd.
4. Jaarverslag secretaris:
Terugkijkend op een succesvol 2016 wordt het jaarverslag goedgekeurd en
vastgelegd.
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5. Financiën:
•

Na toelichting van de penningmeester wordt de jaarrekening goedgekeurd.
Onder punt 4 specificatie mutatie kapitaal: kapitaal per 31-12-2015 moet zijn
kapitaal per 31-12-2016.

•

Verslag kascomissie:
Wegens ziekte van Anton ter Braak heeft reserve Connie Larmene samen met
Jan Lohuis de boeken gecontroleerd.
Omdat zij beiden niet aanwezig kunnen zijn, heeft Connie namens de
kascontrolecommissie een e-mail gestuurd. Zij schrijft dat de jaarrekening van
2016 in orde is bevonden.
De penningmeester heeft het goed gedaan, er zijn geen fouten geconstateerd.
Op voordracht van de kas-controlecommissie verleent de vergadering
décharge aan het bestuur voor deze jaarrekening.
Opmerking: in de e-mail wordt het verkeerde jaar genoemd.

•

Begroting 2016:
De begroting wordt doorgenomen en goedgekeurd.

6. Benoeming kas-controlecommissie:
De volgende kas-controle zal worden uitgevoerd door Connie Larmene en Jans
Hemmink. Als reservelid heeft Ben Lammertsen zich gemeld.
7. Rondvraag:
•

Jans Hemmink:
Na zijn ziekenhuisopname zijn er nog weinig berichten van Anton ter Braak
ontvangen. Hij is erg opgewekt.

•

Er is nog tijd over vóór de pauze en Geert Aaldering wordt uitgenodigd om
alvast een inleiding te geven voor de aangegeven diapresentatie van
“Digiscoping”

Pauze
Geert Aaldering geeft een dia/videopresentatie met de door hem gemaakte
foto’s via “Digiscoping”.

8. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering, dankt, Geert voor de schitterende presentatie,
een ieder voor de komst en wenst allen wel thuis.

Wierden, 16 april 2016.
Hans van Leeuwen
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