DE VWU TELT WEER MEE
Op de goed bezochte algemene ledenvergadering van dinsdag 13 maart keek het
bestuur met een zekere mate van voldoening terug op het jaar 2011. De Midwinter Roofvogeltelling 2011, de afsluiting van het project Asschatterkeerkade, de vele excursies en lezingen, de succesvolle cursus vogelherkenning in de afdeling
Amersfoort en het vrijwel constant gebleven ledenaantal zijn slechts een greep uit
de stapel van positieve berichten uit dat jaar. Is er ook nog ergens een minpuntje? Ja, helaas vond de algemene ledenexcursie door gebrek aan belangstelling
geen doorgang.
Kijkend naar 2012 zien we een hartverwarmend enthousiasme rondwaren binnen
de vereniging. Bouke ten Cate en Wim van Lieshout kwamen als nieuwe leden in
de coördinatiegroep van de afdeling Driebergen/Doorn. Els Jonker, die zevenentwintig jaar lang als lid binnen deze coördinatiegroep heeft gefunctioneerd, werd
in navolging van haar afdeling ook door het bestuur nog eens in de bloemen gezet. Sharon van den Eertwegh versterkte de groep van de afdeling Utrecht-Stad
en in de afdeling De Bilt/Zeist trad een hele nieuwe groep aan met René Alkema,
Veroniek Clerx en Ron Keet.
Het bestuur wist zich vanaf mei 2011 gesterkt door Bart de Knegt die als aspirant
bestuurslid toetrad en inmiddels als bestuurslid door de algemene ledenvergadering is verkozen. Celine Roodhart en Heike Brandes versterken nu als aspirant bestuursleden het team.
Het lukte om een groot aantal mensen - 129 stuks - te registreren die zich in onze
provincie bezighouden met vogeltellingen. Je kunt over hun werkzaamheden lezen
in de Kruisbek. Er is een werkgroep die zich buigt over de mogelijkheden van deze
digitale tijd voor onze vereniging. Denk daarbij aan de website, het fenomeen
Twitter en een nieuwsbrief. De redactie van de Kruisbek heeft al een prachtig, superdik themanummer samengesteld. Gerhard Overdijkink van de afdeling Vechtplassen gaf op deze avond een presentatie van hun ambitieuze plannen voor een
project in de Bethunepolder.
Er is een lustrum advies commissie die bij het bestuur ideeën zal aandragen voor
de viering van het 55-jarig bestaan van Vogelwacht Utrecht in 2013. De commissie bestaat uit Dorien Korver, Wilco Stoopendaal en Frits Franssen. Wil je iets
aandragen, schroom niet om contact met ze op te nemen.
De concept-notulen van de vorige jaarvergadering, het jaarverslag en de financiele stukken werden goedgekeurd. De penningmeester werd gecomplimenteerd en
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het voorstel van de kascommissie om hem decharge te verlenen, werd onder applaus overgenomen. De gezonde financiële situatie geeft aanleiding om de contributiehoogte op € 12,- te handhaven. Er is als blijk van waardering voor hun inzet,
ruimte gemaakt voor een bescheiden jaarlijkse bijdrage (€ 75,-) aan alle coördinatiegroepen ter bestrijding van onkosten voor een gezellige avond. Thierry werd
voor één jaar herkozen en Bart de Knegt als bestuurslid-algemeen gekozen.
Bij zijn afscheid als bestuurslid ontving Ard Wagenaar van de leden het prachtige
boek “Natuur in Nederland”. Hij werd bedankt voor zijn inzet en voor zijn nalatenschap van het “Goede Vogeldoel” en de herinvoering van de Midwinter Roofvogeltelling. Het “Goede vogeldoel” is de werknaam geweest voor het idee van Ard om
bepaalde projecten die direct te maken hebben met vogels, goed gedocumenteerd
zijn qua aanpak en doelstelling en het liefst aangedragen worden vanuit de leden,
financieel te steunen uit het vermogen van de vereniging.
De aanwezigen stemmen in met het idee om de algemene ledenexcursie alleen
nog in lustrumjaren te houden. De daaruit voortvloeiende besparingen kunnen in
het Lustrumjaar gebruikt worden voor een bijzondere excursie die aansluit bij de
wensen van zoveel mogelijk leden.
Na de pauze was het woord aan Jack Folkers die onder de titel Highlights van een
wereldreis de zaal vulde met beelden en geluiden uit Zuid-Amerika, de Falkland
Eilanden, Borneo en Oost-Afrika. Voor diegenen die wel eens een lezing van Jack
hebben bijgewoond, lijkt het misschien onnodig om te zeggen, maar het was een
fantastisch verhaal vol spektakel, humor, angstmomenten en verrassingen.
Tenslotte gold weer eens de uitspraak van onze oud-voorzitter Frits Franssen “de
thuisblijvers hebben ongelijk”. Zij hebben een avond gemist waarin gezelligheid,
gemoedelijkheid en enthousiasme de boventoon voerden.
Frank Sidler - secretaris
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