
Notulen  bestuursvergadering 26 sep 2016 

Bij Ben 19.30 

Aanwezig: Henk Lammers, Ben, Henk, Marjon, Sonja 

1 Vraag Henk Lammers mbt extra autokosten ivm ringwerk. 

Henk Lammers geeft aan dat er door ringers veel kilometers worden gereden. Henk heeft het in 2015 

bijgehouden: ruim 800 km. In 2016  rond de 650 km. 

Voorstel van Henk: vergoeding van gereden km’s die boven de 250 km uitkomen. 

Daarnaast heeft Henk Lammers gesproken over  ringkoffers (koffer met materiaal om te kunnen 

ringen). Afgesproken wordt dat het materiaal van Peter ter Morsche betaald wordt door de 

vereniging. Overige ringkoffers zijn eigendom van de ringers zelf. Een ringkoffer zal worden vermeld 

onder eigendommen op de website. 

Het bestuur neemt het volgende standpunt in over vergoeding van km’s: 

Afspraken mbt vergoeding van gemaakte km’s: 

- Een declaratie wordt ingediend, conform het declaratieformulier met daarop vermeld data, 

plaats en km (ontwerpt Ben) 

- De km’s boven 250 km per jaar worden vergoed. 

- De km’s zijn gereden ivm werkzaamheden tbv een projectgroep 

- Er is een maximale vergoeding van €100,- pp. 

- De vergoeding bedraagt €0,25 per km 

Bovenstaande komt overeen met ons hh reglement waarin onder artikel 6.3 staat dat de vergoeding 

van andere uitgaven die in alle redelijkheid ten laste van de vereniging komen, worden vergoed na 

vooraf verkregen toestemming van de penningmeester. 

Henk brengt Henk Lammers hiervan op de hoogte. De regeling gaat in per 1 jan 2017. 

Zodra het formulier klaar is, zal dit te downloaden zijn op de website. 

Bovenstaande wordt ook meegedeeld op de coördinatorenavond. 

2 Notulen vorige vergadering 

Wordt goedgekeurd, wordt op de site geplaatst 

3  Ingekomen post 

Gentiaan, Gieteling, Kemphaan, Vogels ed wordt verspreid onder bestuursleden. 

4 Lopende zaken: 

Informatie avond waterschap, De Melktap, 1 nov, tijd? 

Informatie avond Waterschap is vastgelegd door Henk op 1 november om 19.30 

Inhoud: algemene informatie over het Waterschap. Henk stuurt tekst voor uitnodiging en Sonja mailt 

deze aan leden. 

Eurobirdwatch 1 oktober: Rob heeft VWGB al opgegeven. PR stukje? 

Sonja heeft PR stukje geschreven en verstuurd aan de media en op de site geplaatst. Willy 

coördineert. Leden krijgen uitnodiging via de mail. 



Ringkoffers – hoeveel? 

Alleen de ringkoffer van Peter, zie boven 

Atlasbloktellingen: waarnemingen van VWG Borculo/Ruurlo 

Op www.vogelatlas.nl zijn de resultaten van de atlastellingen voor de VWG Berkelland te 

downloaden, de drie VWG-en worden ook nog apart genoemd. Dit is vermeld op de site onder 

projectgroepen/inventarisatie/atlasbloktelling 

Excursie kraanvogels weekend oktober 

De excursie vindt plaats in het weekend van 22/23 oktober. Henk heeft een locatie en een voorstel 

over de opzet, hij mailt dit nar Sonja. Sonja mailt naar Marjon. Sonja zet het op de site en verstuurt 

de excursie aan leden. 

De eindejaarsexcursie zal plaatsvinden op 28 december en gaat naar de Oostvaardersplassen. Dit 

staat vermeld op de site. 

5 bestuur 

Het bestuur bestaat momenteel uit 4 personen. Er zijn mensen benaderd door Henk.  

Bas Voerman wil wel klussen op zich nemen. Hij zal oa de administratie van het ringwerk tzt op zich 

gaan nemen. 

6 Jaarlijkse coördinatorenavond 

Deze vindt plaats op 17-11 bij het Dommerholt. Ben bespreekt de locatie, Sonja stel de uitnodiging 

op en verstuurt het ongeveer 3 weken vooraf. 

7  Beleid wanbetalers 

22 donateurs hebben niet betaald. Zij krijgen een algemene brief met een laatste herinnering. Ben 

stelt een concept op. 

6 leden hebben nog niet betaald. Ook zij krijgen een laatste brief met de mogelijkheid te betalen. 

 

8 Evaluatie: 4 augustus LTO Haaksbergen 

Robert Nijhuis en Henny Waanders hebben de kraam bemand tijdens deze fietstocht. Hieraan 

hebben zo’n 300-400 mensen deelgenomen. 

9 Rondvraag en nieuwe datum 

Sonja:  samen met Kees van Rijn op bezoek geweest bij  Gerrit Ordelman, fruitmandje gebracht. Voor 

komend Zwaalfje gaat ze  een interview houden met Gerrit Huurneman 

Henk : Bijeenkomst bijgewoond ‘Samen voor de Patrijs’in Aalten. Henk heeft presentatie verzorgd 

ism WBE over afgelopen jaar. Er wordt een landelijk verslag gemaakt door Frans ter Bogt. Henk zal 

het verslag van Berkelland doorsturen. Henk zal een artikel maken tbv het Zwaalfje mbt afgelopen 

seizoen en de Patrijs en aanleg N18. 

Marjon: Zijn er nog artikelen voor het Zwaalfje?  

Indien haalbaar over kraanvogels, Hans Gr over 24-uurstelling, Jaap de Jong mbt steltstrandloper (zie 

nieuws website 17 mei) 

Volgende datum: ?? 



Bij Henk 19.30 

Bespreken: jaarprogramma 2017: thema avond(en) 

 


