
Besluitenlijst van de bestuursvergadering van de VWG Berkelland op maandag 30 april om 20.00 uur. 

Locatie: Joost Bus. 

 

1. Evaluatie oprichtingsproces nieuwe VWG:                  

positief ervaren; over publiciteit niet te klagen gehad. 

2. Vaststelling verslag van oprichtingsbijeenkomst d.d.18 april 2012:                  

wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3. Toezenden verslag aan de leden? Dan wel opnemen in het blad?          

zal t.z.t. op de website gezet worden ,samen met statuten en huishoudelijk regelement. 

4. Bedankbriefje naar D66-bestuur:                      

wordt aangevuld met een bedankbriefje aan de notaris; voor beide zal Co zorgen. 

5. Inventarisatie van nog af te wikkelen zaken van de oude verenigingen:               

afsluiten van de oude websites, in elk geval vóór januari 2013. 

6. Brief naar college van B&W betreffende het samengaan:                        

zal Cees voor zorgen. 

7. Naamgeving ledenblad, huisstijl en logo VWG Berkelland:                                      

gekozen wordt voor de naam “’t Zwaalfje”, omdat dit ook hier op het platteland de benaming 

is van de boerenzwaluw. Tevens als blijk van waardering naar het zwaluwproject en als 

eerbetoon aan de stuwende kracht hierbij de vorig jaar overleden Freek Weijermars. Een 

korte uitleg van deze strekking zal permanent op de binnenzijde van het voorblad worden 

gedrukt. Cees gaat dit met Luuk regelen.  

8. Kopij ledenblad.( bestuursleden zouden zich in een klein artikeltje met foto presenteren.): 

gaat gebeuren. 

9. Distributie ledenblad:                      

stickers gaan naar Luuk; Rien en Harry plakken stickers; voor Ruurlo en Borculo alles naar 

Annelies; buiten Berkelland op de post.  

10. Beheer leden- en donateurslijsten:                

is niet behandeld. 

11. Email accounts t.b.v. bestuursleden:             

vooralsnog geen behoefte aan. 

12. Mailadressen in een groepsmail beschikbaar voor bestuursleden:                   

geen behoefte aan. 

13. Overdracht financiën van de drie verenigingen:                                        

de vroegere penningmeesters zullen verzocht worden geld over te boeken rond 15 juni naar 

de nieuwe rekening. 



14. Voortgang projectgroepen:                                        

gaat Cees zich over buigen. 

15. Hoe om te gaan met niet-actieve leden:             

voorzichtig trachten deze richting donateurs te loodsen. 

16. Afspraken over te declareren bestuursonkosten:                

bestuur zal op toerbeurt bij één van de bestuursleden aan huis vergaderen, waardoor de 

onkosten verdeeld worden en declareren niet nodig is. 

16a.boerenfair:         

 deelname wordt niet wenselijk geacht wegens deelname van een valkenier. 

17. Datum en plaats volgende bestuursvergadering:             

na enig heen en weer gemail zal de volgende bestuursvergadering om 19.30 uur zijn bij Sonja 

en wel op woensdag 27 juni 2012. 

18. Rondvraag:                         

niets. 

19. Sluiting. 


