
Besluitenlijst bestuursvergadering  16-04-2013 van de VWGB  bij Cees. 

1.  Vaststelling besluitenlijst 4 maart 2013 bij Sonja. Met wijziging van de tekst betreffende de 

sponsoring wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

2. Binnengekomen post:  

- rekening voor de huur van een kraam op de Lente Fair op 4 en 5 mei in Eibergen. 

- verzoek van Janjaap Pool uit Geesteren (Gld) voor een stageplaats bij de VWGB. Janjaap zit     

op de MBO-opleiding EcoWildLife te Velp. Geert en Cees gaan een gesprek aan met Janjaap. 

- verslag van de bijeenkomst van de projectgroep GGK van Hans Grooters. 

3. Voorbereiding Alg. Ledenvergadering:            

Cees zal het verslag van de secretaris vooraf op papier uitdelen, zodat deze gelezen kan zijn 

tijdens de bespreking. Verder zal er een overzichtlijst van de projectgroep-opgaven aanwezig 

zijn, waarop aanvullingen en correcties kunnen worden aangebracht. 

4. Terugtreden penningmeester: Peter geeft aan dat hij met grote moeite besloten heeft het 

penningmeesterschap ingaande 1 juni a.s. neer te leggen. Hij heeft moeten ervaren dat het 

niet zijn ding is. Wel wil hij de leden- en donateursadministratie blijven behartigen. Peter en 

Geert gaan zich oriënteren op het uitbesteden van het boekhoudkundig deel van de functie.  

De problematiek zal aan de ledenvergadering gemeld worden.  

5.  Uitgave en verspreiding van ’t Zwaalfje : de verwachting is dat e.e.a. probleemloos kan gaan 

verlopen. De oplage kan met 30 ex. Verminderd worden vanwege digitale toezending aan 

een aantal leden. Verspreiding zal een volgende keer geëvalueerd worden. 

6. Evaluatie thema-avond: werd succesvol ervaren; de betaling van de eigen consumpties bleek 

geen enkele belemmering voor de leden. Geert had liever gezien dat de installatie van de 

beamer beter was voorbereid. 

7. Financiële verantwoording van de thema-avond: Geert doet verslag. 

8. N-18 overleg: Er is geen actie geweest. De radiostilte doet het ergste vermoeden. 

9.  Co-sponsoring gierzwaluwtillen: Geert vraagt of het bestuur mee kan gaan in een co-

sponsoring door de VWGB van zaken zoals gierzwaluwtillen. Het bestuur stelt unaniem dit in 

principe wel te doen, mits onderbouwd met een goed plan en financiële onderbouwing. 

10. Wat verder ter tafel komt: Geert heeft de Vogelwerkgroep kunnen promoten tijdens de 

uitreiking van de Needien, waar hij aan heeft meegewerkt. Cees meldt het overlijden van de 

vrouw van Harry Kistemaker, lid van de VWGB. Afgesproken wordt actie te ondernemen als 

het bestuur een kaart van overlijden ontvangt. 

11. Datum en plaats volgende keer: dinsdag 14 mei 2013 om 19.30 uur bij Geert. 

12. Sluiting. 

 

 


