Besluitenlijst 19-08-2013 bestuur VWG Berkelland bij Peter.
1. De besluitenlijst van 14 mei bij Geert wordt ongewijzigd goedgekeurd.
2. Ingekomen post: - bericht van overlijden van Els Plooij, de echtgenote van Ernst Plooij.
Tevens inmiddels een bedankkaart voor de getoonde belangstelling.
- aankondiging van een Gelderse vogelaars-dag op 28 september a.s.
het bestuur besluit de brief aan alle leden door te sturen.
- brief van enige verontruste leden over het ontbreken van
ontmoetingsmomenten. Het bestuur stelt voor op zeer korte termijn met
de briefschrijvers in gesprek te gaan. Voorstel is dit a.s. donderdagavond
te doen bij Sonja.
3. Rappelleren wanbetalers. Joost zal de leden attenderen op hun betalingsachterstand en ter
vergadering worden de donateurs verdeeld over de bestuursleden uit dezelfde woonplaats.
4. Ervaringen met de stagiair worden door Geert en door Cees als positief ervaren en de stage
als zeer geslaagd. E.e.a. is wel erg afhankelijk van de persoon van de stagiair(e) en diens
motivatie. Dus een ev. volgende keer niet klakkeloos akkoord gaan.
5. Ontwikkelingen m.b.t. de voortgang N18. Cees doet verslag van de rondgang met Jarno
Beijck. Over de wijze van compenseren is nog steeds niets bekend.
6. Terugblik excursie Lauwersmeer. Er is één auto (4 personen) in alle vroegte richting
Groningen vertrokken. Met de ene persoon die daar al was, hebben dus 5 personen
deelgenomen. Het weer was goed; het vogelen niet spectaculair. Wel werd een bezoekje
gebracht aan de Roodkopklauwier, die op dat moment bij Dokkum verbleef. En met succes!
7. Planning thema-avonden voor de rest van het jaar 2013: Het worden de dinsdagen 15
oktober en 26 november. Henny Waanders zal gevraagd worden één van deze avonden te
ste
vullen vanuit de projectgroep Zwaluwen. Op de 26 november zal er tevens een korte
ledenvergadering worden gehouden om de nieuwe penningmeester te kunnen benoemen.
Inmiddels is bekend dat Henny Waanders de avond van de 26ste november mede invult.
Voor dinsdag 15 oktober moet nog invulling en locatie worden gevonden.
8. Planning donateursavond. Deze zal plaatsvinden in het voorjaar van 2014. Suggestie is om
iets te doen met tuin- dan wel erfvogels middels Vogelbescherming?
9. Planning ledenvergadering eind van dit jaar? Zie onder agendapunt 7.
10. Voorbereiding volgende Zwaalfje. Als datum van verschijnen wordt 10 november ideaal
gevonden i.v.m. de ledenvergadering op 26 november a.s. Cees zal Luuk vragen of dit
mogelijk is.
11. Beschrijving/archivering geschiedenis vogelwerkgroepen. Co zal een oproep doen via ’t
Zwaalfje.
12. Wat verder ter tafel komt:
a. Joost heeft een doos vol Erfvogels 2012 en 2013. Kan naar de eerstvolgende Fair of markt.

b. Cees heeft het verzoek gekregen geen vogels meer naar Thea Ellens te brengen. De eerst
volgende keer dat een vogel verzorgd moet worden zal Cees naar de Ark in Halle gaan en
daar proberen een overeenkomst te sluiten over de onkosten van vervoer.
c. Geert kreeg van Jan Luc het advies om de AID in te schakelen bij weer eens een
broedlocatie-vernieling. Geert vond dat niet nodig, maar kreeg wel de toezegging dat er nog
meer gecompenseerd zal gaan worden.
d. Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Ben, Joost en Peter. Voorstel is de begroting
te handhaven en de jaarrekening af te wachten. En ingaande het jaar 2014 te begroten van
januari tot januari. Het bestuur stemt hiermee in.
e. Na enige discussie wordt besloten de goedgekeurde besluitenlijsten van het bestuur
publiekelijk te maken via de website. Cees zal dit opnemen met Ad Postma.
f. Geert is met Jan Luuk van Eijck rond geweest langs de gierzwaluw-locaties. Het contact
met Jan Luuk is heel goed. De gemeente zal is laten onderzoeken en daarna pas een
vergunning afgeven. Neede krijgt een groot plein met een Gierzwaluwvoorziening.
Datum en plaats volgende vergadering: dinsdag 1 oktober om 19.30 uur bij Co.

