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NOTULEN Algemene Ledenvergadering Vogelwacht Uffelte e.o., 

gehouden op 16 februari 2016 in Café/Rest. Frederikshaven te  Uffelte 
 

Afwezig met kennisgeving: Wolter van Tarel, Elly Post, Tineke en Marinus Jousma, Gerda van Luit, 
Jannie Veldman en Willy van Vemden. 
 
 
1. Opening Voorzitter Jos opent de vergadering en heet een ieder welkom, waaronder de 

Jogchum Reitsma, die na de pauze een de lezing zal verzorgen. Jos meldt een toevoeging op 
de agenda, nl. punt 8a Verantwoording en verzekering 
 

2. Notulen jaarvergadering 26 februari 2015. Er zijn geen opmerkingen. 
 
3. Mededelingen / Ingekomen stukken   

 Het bestuur kwam in 2015 7 keer bijeen in dorpshuis De Vlasbarg’n. 

 Jannie Veldman heeft de controle over de ledenadministratie. Zij meldt een ledenaantal van 
696.  

 De Vogelwacht heeft de Gemeente Westerveld de wens voorgelegd om bepaalde trajecten 
in de route van de Heide Expres te ontzien, zeker tijdens de broedperiode. Helaas is 
hierover nog steeds geen beslissing gevallen, maar de beleidsmedewerker van verkeer en 
vervoer heeft ons beloofd er druk achter te willen zetten, zodat het college hierover nog voor 
het aanstaande broedseizoen uitspraak kan doen.  

 Zoals in de vorige jaarvergadering is beloofd en wellicht al door jullie is opgemerkt was 2015 
de geboorte van onze nieuwe website. Bart Hoekstra heeft hard gewerkt om e.e.a. te 
realiseren, ondersteund door een adviesgroep vanuit de vereniging. Inmiddels hebben we 
Bart bedankt met een blijvende herinnering: het boek Nederlandsche Vogelen. Terwijl Bart 
nog op de achtergrond meekijkt, is webbeheerder Kees Rijerkerk nu eerste aanspreekpunt.  

 Bewoners rond het ooievaarsnest in Frederiksoord, hebben in juni de Vogelwacht benaderd 
voor een bijdrage aan het herplaatsen van het omgewaaide nest. De Vogelwacht heeft 
hierop 200 euro gedoneerd. 

 Een aantal leden hebben weer excursies of lezingen gegeven waarvan de opbrengsten ten 
goede kwamen aan de Vogelwacht, waarvoor onze dank. 

 Volgende mededeling komt wat betuttelend over maar ik wil dit toch onder de aandacht 
brengen. De werkgroepen van de Vogelwacht mogen met de benodigde ontheffingen 
gebruik maken van bijna het hele Holtingerveld. Lid. De Vogelwacht vraagt jullie daarbij de 
regels van de landeigenaren te willen respecteren. Op die manier blijft de samenwerking 
gezond. 

 Afgelopen jaar heeft m.n. Jos een stevige zoektocht gedaan naar een nieuw programma 
waarin de ledenadministratie en boekhouding gecombineerd kunnen worden. Uiteindelijk is 
het E-Boekhouden geworden en inmiddels werkt het programma.  

 
4. Het financieel verslag 2015 ligt op tafel en wordt toegelicht door de nieuwe penningmeester 

Herman Leenstra. Hij stelt zich kort aan de leden voor en geeft daarna extra uitleg i.v.m. de 
kosten m.b.t. de website vernieuwing en meldt het ontvangen van het legaat van wijlen J. de 
Meza à € 7000.  
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5. Kascommissie  
De kascommissie, bestaande uit de heren Gerard Assink en Ton Rutten verlenen de 
penningmeester decharge, maar niet alvorens hij Herman roemt om zijn nooit haperende 
antwoorden op de meest moeilijke vragen. Verder merkt Gerard op dat het ledental gelijkstaat 
aan het aantal inwoners van Uffelte! De kascommissie adviseert om m.i.v. 2016 een lijst met 
roerende zaken bij te houden en invulling te geven aan het legaat, waarop de voorzitter meldt 
dat er een beamer zal worden aangeschaft. 

 
6. Benoeming nieuw lid kascontrole (aftredend Gerard Assink)  

De voorzitter bedankt Gerard voor zijn inzet als kascommissielid, waarna Harald de Graaff als 
nieuw kascommissielid wordt aangesteld, zoals overlegd op de ALV in febr. 2015. Derk van der 
Helden meldt zich aan als reserve kascommissielid.  
 

7. Jaarverslag 2015 wordt voorgelezen door de secretaris ondersteund door foto’s..  
                                                           
8. De secretaris doet verslag over 2015 per werkgroep. Zij bedankt de vrijwilligers voor hun inzet 

en hoopt ook in 2016 weer op hen te kunnen rekenen.  
 

8a. Verantwoording landeigenaren en verzekering bestuur + vrijwilligers. De voorzitter meldt 
dat m.n. de Heideploeg aanloopt tegen een papieren rompslomp i.v.m. de verantwoording naar de 
landeigenaren. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit ook van toepassing zijn op andere werkgroepen. 
Hoe gaan wij hier mee om? wat is de positie van de groep, de coördinator, het bestuur? Is de 
Vogelwacht als vereniging Arbo plichtig? Is de vrijwilligersverzekering van CZ, welke via de 
Gemeente loopt, voldoende? Hoe zit het met de bestuurlijke AVP? Het zijn vragen die we hopen in 
2016 te kunnen beantwoorden.  

 
9. Bestuurssamenstelling  

 Jannie Veldman is aftredend en stelt zich herkiesbaar. 

 Athilde Middelveld is aftredend en niet herkiesbaar als bestuurslid. Zij stopt vanwege 
persoonlijke omstandigheden.  

 Het bestuur stelt voor Herman Leenstra te benoemen als nieuw bestuurslid. Herman is in 
het voorjaar van 2015 lid geworden van het bestuur en vervult sindsdien de functie van 
penningmeester. De aanwezigen zijn het met eens met deze aanstelling. 

 Het bestuur heeft een vacature voor de functie van voorzitter. Jos van Luit wil in verband 
met familieomstandigheden terugtreden. Athilde en Jos zouden van bestuursfunctie 
wisselen, maar dat kan nu niet gerealiseerd worden. Jos licht toe dat hij de 
werkzaamheden, behorend bij het voorzitterschap niet kan doen zoals het zou moeten. 

 
10. Rondvraag 

 Derk van der Helden vraagt aandacht voor het Smalspoor dat zal worden gerealiseerd. 
De voorzitter zegt toe tijdens de procedure onze bezwaren en twijfels onder de aandacht 
te zullen brengen. 

 Machiel de Vos bedankt de secretaris voor haar inspanningen. 
 
11. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt hen uit om na de pauze de 
fotopresentatie bij te wonen van Jogchum Reitsma over zijn bijzondere fotokunst: focus 
stacking.  
 

 
 


