Notulen 14-10-2015
Aanwezig: Co, Henk, Ben, Sonja Afgemeld: Marjon
1 Notulen 24-8-2015 akkoord, publicatie op de site
2 Ingekomen post:
Henk neemt een aantal bladen mee.
Lenteweekend 30/4 en 1/5: Cees v Beinum neemt de organisatie op zich.
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Lopende zaken:
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Aanmeldformulier en de folder moeten vernieuwd worden (nu geen prioriteit ivm situatie
Marjon)
Ijsvogelfonds:
Henk en Marina hebben overleg gehad. Momenteel is de club kinderen te klein om nu een
jeugdplan op te stellen.
Toelichting statuten: De titel wordt veranderd van beleidsnotitie in toelichting statuten. Het
bestuur keurt de toelichting goed. De toelichting wordt nu besproken op 2 nov tijdens de
coördinatorenavond, daarna zal ze worden voorgelegd tijdens de ledenvergadering. AIs het is
goedgekeud door de ledenvergadering komt de toelichting op de site.
Ontwikkeling Hambroek: Co en Henk zijn de contactpersonen. Henk heeft contact gehad met
Dhr. Lap senior, deze heeft toestemming gegeven een aantal plekken (4) vrij te maken voor
vogeltelling (waterwildtelling). Struiken mogen worden gesnoeid, bomen moeten blijven
staan. Co gaat de situatie bekijken en regelt dit met Jaap (MUStelling) en Ad
(slaapplaatstelling). De oeverzwaluwwand is bereikbaar te maken.
Henk Sierdsema (roofvogels) is door Sonja vastgelegd op 8 december bij de Melktap,
aankondiging komt in Zwaalfje. Marjon wordt gevraagd een aankondiging in de pers te
maken.
Frank Majoor (nut van ringen) is door Henk vastgelegd op 1 februari bij de Melktap,
uitnodiging komt in het Zwaalfje.
Ontwikkeling project patrijs: Aalten heeft nog een presentatie gehouden over hun project
patrijs. Henk heeft contact gehad met Wilfried Klein Gunnewiek (VAN). Wilfried heeft gerrit
Stomps gesproken. Vanuit WBE was geld beschikbaar voor overhoekjes: grondeigenaren
stellen grond ter beschikking, VAN zaait in (mengsel van granen) en regelt loonwerkers
hiervoor. VWG gaat de gebiedjes monitoren.
Er zijn twee gebieden aangewezen in de buurt van de Havelandweg en in de buurt van
Weerkampsweg (Hupselse Es). De zoekgebieden zijn 2x 300 ha, voor de patrijs is het de
bedoeling dat er 4/5 ha versnipperd wordt aangelegd.
Functie van de WBE: Jan Borckink heeft goede contacten met grondeigenaren.
Coördinatie monitoring: Cees v. beinum en Gerrit Stomps doen gebied Havelandweg.
Henk Leever en jan Borckink doen gebied Hupselse Es/Haarlose veld
Coördinator patrijs: Henk Leever, wordt vermeld op de site, Henk zal info voor de site
aanleveren.
Coördinatorenoverleg 2 nov: Ben verstuurt uitnodiging, agenda, projectkosten en toelichting
statuten. Gehele bestuur is aanwezig, avond wordt geleid door Co.
Evaluatie:
Excursie Ost Friesland: Foto’s ontvangen van Willy, staan op de site en facebook. Verslag
komt nog.
Ledenavond 5 oktober: Goed geleid, 19 pers, vermeld op de site

Jeugdexcursie: 4 kinderen hebben deelgenomen (Maik, Sam, Rowan, Tijmen). Programma
voor 2015 en 2016 is opgesteld, wordt vermeld in het Zwaalfje en is vermeld op de site. Een
kind kan lid worden va 12 jaar, jongere kinderen worden lid via hun ouders voor 15,6

Brief bermbeheer Berkelland is opgesteld door VAN en verstuurd naar gemeente,
medeondertekend door de VWGB. Momenteel wordt de hele berm weggemaaid tot de
zwarte grond. Henk heeft geopperd het maaisel van de bermen om te zetten in mest
(biomassa) Henk heeft hierover contact gehad met Joke van Flora en Fauna beheer.
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Stand niet betalende leden: 5 niet betalende leden, die al langer lid zijn. Er wordt per
persoon besproken hoe te handelen.
Er zijn 6 donateurs die niet betaald hebben.
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Rondvraag:

Ben/Henk/Co: Reigerbos bij Erve Giegink. 15 oktober is er een openbare presentatie. Henk gaat hier
ws heen. Co zal Annelies en Anke op de hoogte brengen. Henk heeft contact met iemand die daar het
onderhoud verricht, onderzoek in kader flora- en faunawet is uitgevoerd o.l.v. J.J. van Eijk, bomen
blijven staan.
Henk: laptop is bij Alex, functioneert
Sonja: Planning excursies en ledenavonden ontvangen. Bezoek gebracht aan Marjon en doosje fruit
meegenomen.
Volgende vergadering: donderdag 26 nov 19.45 bij Sonja

