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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de HVB  

gehouden op 11 april 2018 in De Stal, Volkstuinvereniging Eigen Arbeid, Zijdeweg 60 te 

Wassenaar. 

 

Aanwezig 24 leden inclusief bestuur. 

 

1) Opening 

De voorzitter opent om 20.07 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2) Mededelingen 

a) De complimenten van de heer Kooy (afwezig) voor de verrichtingen van het bestuur en in 

het bijzonder de huidige penningmeester.  

b) De heer Foeke Zeilstra heeft als redacteur ook complimenten ontvangen van twee oud-

redactoren van De Wulp en heeft zelf besloten het a.i. (ad interim) achter zijn naam weg te 

halen.  

c) Er wordt nagedacht over mogelijkheden om bij te dragen aan de vergroting en de politieke 

versterking van vuurwerkvrije zones. 

d) De Haagse politiek is duidelijk groener geworden. Hierdoor verlopen contacten met o.a. de 

gemeente aanzienlijk beter. 

e) Op de website is het nieuwe beleidsplan geplaatst. In dit compacte meerjarenplan wordt 

aangegeven wat de vereniging aan activiteiten plant en uitvoert. 

f) De viering van de 90-jarige Abraham Schierbeektuin is uitstekend verlopen. 

g) De activiteiten binnen alle commissies lopen goed. Uiteraard is er altijd behoefte aan meer 

actieve leden.  

h) De Wulp wordt structureel dikker door de regelmatige aanvoer van kopij; dank aan alle 

schrijvers. 

i) Er is een nieuwe folder geproduceerd en verspreid. 

j) Vanwege de duidelijkheid is de naam vogelasiel structureel vervangen door vogelopvang. 

1. Bij de vogelopvang zijn diverse technische aanpassingen op materieel niveau 

gerealiseerd en is de menselijke bezetting aangepast. 

2. Er zijn wettelijk verplichte zaken gerealiseerd zoals protocollen betreffende o.a. 

Persoonlijke Veiligheid en BedrijfsHulpVerlening. 

3. We hebben een nieuwe ontheffing van de Wet natuurbescherming gekregen en alle 

controles zijn probleemloos doorlopen. 

4. De burgemeester van Den Haag is op bezoek geweest en zal graag lid worden van een 

Comité van Aanbeveling. 

5. Er zijn vorig jaar zo’n 8.000 vogels opgevangen.  De verwachting is dat dit aantal het 

komende jaar niet minder zal zijn. 

k) De websites zijn onder handen genomen en verdere aanpassingen zijn nog gaande. 

l) Op alle fronten is de rust in de vereniging weer teruggekeerd. De sfeer is goed en positief. 

m) In oktober wordt er op veler verzoek weer een commissie-dag ingepland waar leden hun 

interesses en activiteiten kunnen delen. 
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n) Er wordt een oproep geplaatst voor vrijwilligers om deel te nemen aan het bestuur, maar 

ook als lid van de diverse commissies. 

 

3) Notulen 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 6 april 2017 worden zonder wijzigingen 

goedgekeurd. 

 

4) Jaarverslag 2017 

Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 

 

5) Verslag Kascommissie 

De leden van de kascommissie hebben op 18 januari 2018 in Den Haag met de penningmeester 

het cijfermateriaal besproken dat als basis diende voor de jaarrekening 2017. 

Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden heeft de kascommissie niet kunnen vaststellen dat 

de administratie en jaarrekening 2017 van de HVB materiële onjuistheden bevatten. De 

kascommissie heeft vastgesteld dat de totstandkoming van de jaarrekening 2017 zorgvuldig is 

verlopen en bedankt de heer De Jong voor de duidelijkheid van de presentatie van de  

jaarrekening. 

De jaarrekening 2017 wordt goedgekeurd en met een flink applaus voor het werk van 

penningmeester 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 

Conform de statuten treedt Dick Pescott af en wordt zijn taak overgenomen door Andre Smit. 

Op de vergadering melden zich geen nieuwe leden voor de kascommissie; het bestuur zal 

proberen in de achterban nieuwe leden voor deze commissie te vinden. 

 

9) Mutaties bestuursleden 

De heer Leo van Gemst is wegens gezondheidsredenen afgetreden als secretaris. Ook de heer 

Leyenaar treedt af. Beide leden (afwezig) worden door de voorzitter bedankt voor hun  

inspanningen voor de HVB. De heer Jeroen Melcherts wordt bij acclamatie benoemd tot 

secretaris. De voorzitter roept leden op om het bestuur te komen versterken. 

 

10) Begroting 2018 

Het grotere aantal opgevangen vogels is veroorzaakt doordat enkele dierenopvangcentra minder 

goed functioneren. Sommige dierenambulances hebben daarom besloten hun contacten met 

deze centra te beëindigen, waardoor er meer dieren bij onze opvang worden gebracht. Dit heeft 

geleid tot een verschil in de realisatie van de kosten van de opvang. Dit zal niet leiden tot een 

verminderde zorg voor de vogels, maar is gebaseerd op eenmalige extra uitgaven (vragen 

mevrouw Van Berkel en mevrouw Mos). 
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De heer Wardenaar informeert naar de overweging om de vogelopvang af te splitsen in een 

aparte stichting. De opvang kost per jaar ruwweg  € 100.000. De financiële reserve is € 800.000. 

Leidt dit na 8 jaar tot moeilijkheden? De voorzitter antwoordt dat het beleidsmatig ongewenst 

is om delen van de vereniging af te splitsen. De continue stroom van legaten wordt voor 90% 

specifiek toebedeeld aan de vogelopvang. De meeste externe contacten lopen via of naar 

aanleiding van de vogelopvang. 

 

Mevrouw Van Berkel merkt op dat met een separate stichting fondsenwerving eenvoudiger zal 

zijn. Gezien onze relatief rooskleurige financiële situatie verwacht zij dat dit fondsenwerving 

lastiger zal maken. Zeker als hierin ook nog een eigen bijdrage gevraagd wordt. De secretaris 

meldt dat het hebben van een financiële reserve niet van invloed hoeft te zijn bij 

fondsenwerving. Er zal zoveel mogelijk geworven worden bij fondsen zonder verplichtingen 

met betrekking tot een eigen financiële bijdrage. 

 

De begroting wordt zonder wijzigingen door de ALV goedgekeurd. 

 

11) Rondvraag 

Mevrouw Van  Berkel 

Is het mogelijk om – gezien de korte duur van de vergadering – een presentatie te (laten) 

verzorgen op de ALV-vergadering?  De voorzitter antwoordt dat de lengte van de vergadering 

niet vooraf is in te schatten, maar zal nadenken over mogelijkheden. Uiteraard is deze avond 

een uitstekende gelegenheid voor informele contacten. 

 

De heer Schreiner 

Deze ALV valt op dezelfde datum als de herkenningscursus. Ondanks de vroegtijdige 

aankondiging zal er gekeken worden of dit in de toekomst kan worden voorkomen. 

 

12) Sluiting 

De vergadering is in een harmonieuze sfeer verlopen; de voorzitter sluit om 20.45 uur de 

vergadering en bedankt alle aanwezigen. 

 

P.S.: De heer Loorij meldt dat in het jaarverslag bij het MUS-artikel ‘Meetpunt’ ‘Meetnet’ dient 

te zijn. 

 


