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Notulen Algemene Ledenvergadering HVB  
d.d. 6 april 2017 in De Stal, Volkstuinvereniging Eigen Arbeid, Zijdeweg 60 te Wassenaar. 

 

Aanwezig 35 leden inclusief bestuur. 

 

1) Opening 

De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2) Mededelingen 

Als eerste wordt bekendgemaakt dat de Gouden Wulp wordt uitgereikt aan de heer Adri 

Remeeus. De voorzitter licht toe waarom de heer Remeeus zijn Gouden Wulp dubbel en 

dwars heeft verdiend en speldt hem de Gouden Wulp op. De vergadering bevestigt dit met 

applaus. De heer Remeeus bedankt de HVB hartelijk voor deze prachtige onderscheiding.  

 

Overige mededelingen  

a) Ieder bestuurslid heeft één van de verschillende onderdelen van de HVB in 

portefeuille.  

b) De website www.haagsevogels.nl is totaal vernieuwd. Deze kan nu ook op tablet en 

laptop worden geraadpleegd. Verder is en wordt de inhoud geactualiseerd.  

c) Er is een nieuwe ledenwerffolder ontwikkeld die voor het eerst in jaren tot een stijging 

van het ledental heeft geleid. Het aantal leden nadert nu de 1.000. 

d) Er wordt een oproep gedaan een abonnement te nemen op De Ganzenveer - de digitale 

nieuwsbrief voor actieve leden. 

e) Er wordt overwogen een apart gedeelte op de website in te richten dat alleen 

toegankelijk is voor leden. 

f) De notulen van 28 september 2016 staan op de website. 

g) Inventarisatierapporten 2015 en 2016 zijn beschikbaar en kunnen deze avond worden 

meegenomen.   

h) De Vogelopvang aan de Heliotrooplaan heeft een grondige opknapbeurt gekregen. 

i) Een oproep wordt gedaan om actief te worden en bijvoorbeeld zitting te nemen in het 

bestuur en/of in commissies. 

 

3) Notulen ALV de dato 28 september 2016 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 september 2016 worden  zonder 

wijzigingen goedgekeurd. 

 

4) Jaarverslag 2016 

Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. De heer Bert Regensburg merkt op dat 

het jubileumboek een financieel debacle is. Er wordt toegelicht dat de kosten ongeveer € 

10.000 bedragen en zijn verantwoord in de cijfers van 2015. 

 

5) Verslag Kascommissie 

De leden van de kascommissie hebben op 7 februari 2017 in Den Haag met de administrateur 

en penningmeester het cijfermateriaal en financieel beleid besproken, dat als basis diende 

voor de jaarrekening 2016 van de Haagse Vogelbescherming. 

De kascommissie heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• de jaarrekening doorgenomen en significante posten besproken, met name contributies en 

de verhoging van gas- en elektrakosten van de vogelopvang; 

• aansluiting met de administratie vastgesteld; 
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• op basis van overlegde bankoverzichten vastgesteld dat de liquide middelen per 31 

december 2016 aanwezig waren; 

• overige zaken besproken die invloed kunnen hebben op de financiën van de vereniging, 

met name legaten en verzekeringen. 

 

De kascommissie heeft vastgesteld dat de totstandkoming van de jaarrekening 2016 

zorgvuldig is verlopen. Daarnaast heeft de kascommissie de volgende opmerking: 

‘Wij hebben de kleine kas van het asiel niet zelf geteld. Conclusie is: op basis van de 

uitgevoerde werkzaamheden heeft de kascommissie niet kunnen vaststellen dat de 

administratie en jaarrekening 2016 van de HVB materiële onjuistheden bevatten. Wij danken 

de heer De Jong voor de duidelijkheid van de presentatie van de jaarrekening. ‘ 

 

Conform de statuten treedt de heer Dick Pescott na 2 jaar als voorzitter af, maar blijft 

beschikbaar voor nog 1 jaar. Was getekend: Dick Pescott (voorzitter) en Peter Huisman (lid). 

 

6) Financieel jaarverslag 2016 

Het financieel jaarverslag 2016 wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. Met een flink applaus 

voor het werk van penningmeester, de verantwoordelijke voor de financiële administratie en 

de kascommissie worden deze HVB-ers bedankt voor hun inzet.  

 

7) Decharge bestuur 

De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financieel beleid. 

 

8) Benoeming nieuwe leden kascommissie 

Beide leden van de kascommissie zijn bereid volgend jaar weer in de commissie plaats te 

nemen - een aanbod dat de vergadering in dank aanvaardt. Als reserve-lid fungeert de heer 

André Smit. 

 

9) Mutaties bestuursleden 

De heer Wim Kooij treedt af als penningmester en de voorzitter bedankt hem voor zijn 

jarenlange inspanningen voor de HVB. De heer Kooij geeft daarna nog een korte speech. In 

zijn plaats wordt de heer Rob de Jong bij acclamatie benoemd tot penningmeester. 

 

10) Begroting 2017 

De begroting wordt zonder wijzigingen door de ALV goedgekeurd. 

 

11) Rondvraag 

Mevrouw Hetty Mos meldt dat Sovon in Park Sorghvliet BMP-gegevens verzamelt op basis 

van regelmatige tellingen; dit staat niet goed in het rapport. Ook wijst zij op het feit dat op de 

tekeningen van de nestkastjes duurzame materialen staan vermeld; de kastjes kunnen echter 

ook van goedkopere materialen worden gemaakt. Voorts merkt zij op dat de vogeltuin aan de 

Laan van Poot 90 jaar bestaat. 

 

De heer Peter Lina verzoekt om medewerking van vogelopvang De Wulp voor het verkrijgen 

van DNA van dode vogels. Naturalis heeft deze gegevens nodig voor haar onderzoek naar de 

trek van vogels. De medewerking wordt toegezegd en de heer Peter Leyenaar zorgt voor een 

artikel in de Wulp. 

 

Mevr. Corrie Ammerlaan vraagt hoeveel mensen er langer dan 50 jaar lid zijn; zo is 

bijvoorbeeld de heer Bert Regensburg reeds 62 jaar lid. Het bestuur zegt dat dit helaas niet 

vanaf het begin is bijgehouden. 
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De heer Jouke Karper vraagt wat er gedaan wordt met het jubileumboek; bij de heer Rob ter 

Ellen liggen nog exemplaren op de toonbank van zijn winkel, moeten die worden 

teruggehaald?  

De voorzitter reageert: er zullen pogingen worden gedaan de boeken te laten weghalen van de 

toonbank. Wel staat vast dat de HVB voorlopig geen nieuw boeken uitbrengt. Het zijn 

kostbare publicaties en de doelgroep is erg klein. Van het jubileumboek HVB 90 jaar zijn nog 

geen 40 exemplaren verkocht. De voorzitter prijst het historische deel van het boek – ‘dat zit 

uitstekend in elkaar en is zeer lezenswaardig’ –, maar is niet gelukkig met de passages waarin 

bestuurlijke kwesties en het functioneren van vrijwilligers op een onacceptabele manier 

worden beschreven. Ook de andere bestuursleden zijn deze mening toegedaan.  

 

De heer Henk van de Schoor vraagt of de informatie over het jubileumboek van de website 

wordt verwijderd; dit wordt bevestigd. 

 

De heer Foeke Zeilstra doet een oproep aan een ieder om voor 15 april 2017 artikelen voor de 

Wulp aan te leveren. 

 

12) Sluiting 

De voorzitter sluit om 21:00 uur de vergadering (die in harmonieuze sfeer is verlopen), met 

dankzegging aan alle aanwezigen. 

 


