
Notulen bestuursvergadering 30 nov 2016 

Bij Henk 19.30 

 

1 Notulen vorige vergadering 

Notulen zijn goedgekeurd, worden op de site geplaatst 

 

2  Ingekomen post 

VB: 28/29 januari tuinvogeltelling. Willen we PR materiaal in de vorm van posters? 

Sonja vraagt 25 posters aan, worden verdeeld onder de basisscholen. Henk doet Eibergen, Haarlo, 

Ruurlo. Ben doet Borculo Geesteren Gelselaar Sonja doet Neede. 

Henk stelt conceptmail op voor scholen en zoekt mailadressen op van de scholen. Sonja verzendt 

zodra bezorging posters plaatsvindt. 

 

6/7 mei Lenteweekend: inschrijving doorgestuurd aan Cees v Beinum 

 

Verzoek SOVON BMP 

Voorstel: SOVON uitnodigen voor 7 maart tijdens ledenvergadering. 

Ledenvergadering van 19.30 tot 20.30. Presentatie BMP van 20.45-21.45 

In de Melktap, Sonja gaat dit reserveren. 

 

3 Programma 2017 

Woensdag 4 januari nieuwjaarsbijeenkomst bij de  Melktap 20.00 uur. Sonja legt dit vast. Oliebol, 

koffie en eerste drankje van de vereniging. Sonja vraagt Henk Lammers of hij een filmpje wil laten 

zien. Marjon maakt uitnodiging, rond 16 december uitnodiging versturen. 

7 maart ledenvergadering aansluitend Joost van Bruggen presentatie BMP (is vastgelegd bij de 

Melktap en bij Joost. Openbare avond: Albert Beintema weidevogels, met name de grutto Henk 

vraagt hem 

 

4 bestuur 

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

Er is nog geen nieuw bestuurslid gevonden. Henk gaat nogmaals iemand vragen. 

 

5 Evaluatie:  

Eurobirdwatch 1 okt 

Goede publiciteit(krant) helaas weinig trek 

 

Ledenavond 4 okt, 28 nov 

Goede opkomst, wordt goed geleid, informatie uitwisseling, kennismaking, mogelijkheid om 

afspraken te maken. 

 

Excursie kraanvogels 22/23 okt 

Goed verlopen 

Sonja informeert naar de excursiewerkgroep. Idee dat wordt geopperd: excursie open stellen voor 

iedereen, niet leden betalen 15 euro en zijn daarmee tevens voor een jaar lid. Op die manier kan er 

ook publiciteit aan worden gegeven. 

 

Informatie avond waterschap 1 nov 

Vragen die naar boven kwamen: 

Hoe wordt het maaibeleid vastgesteld? Welke data gelden daarvoor? Is het mogelijk contact te 

hebben met afdeling onderhoud om te wijzen op evt. broedvogels tijdens het maaiseizoen. 

Zijn vangkooien gezenderd (ivm een waterral in een vangkooi) Jan Borkink. 



Hoe is het gesteld met het onderhoud in het retentie gebied. (Henk) 

Wat is de functie van de paarden langs de Slinge bij Beltrum, de paarden vreten alles kaal (Jan 

Borkink) 

Waarom worden er niet meer borden geplaatst verboden voor honden langs de schouwpaden? 

Is het een idee om een of twee contactpersonen vanuit de VWG voor het Waterschap te hebben? 

Vragen terugkoppelen naar Jan Polman. 

Henk neemt contact op met Jan Polman. Daarna wil Henk Willem van der Heeden vragen om samen 

het een en ander te bespreken. Tevens wil Henk het Waterschap tzt uitnodigen om nader uitleg te 

geven over het beleid van het Waterschap tav onderhoud en natuur. 

 

Coordinatorenavond 17 nov:  

Opmerkingen: Vergoeding  >250 km gereden? Dan 25 ct /km. 

Waarom km vergoeding bij projectgroep revalidatie/waarom km vergoeding tbv bezoek 

vergaderingen (zie hh reglement) 

Overeenkomst opgesteld door Alex die ingevuld kan worden door de VWG en de betreffende boer 

om punten te verzamelen die gunstig zijn voor de melkprijs. 

Het bestuur besluit het volgende tav de km vergoeding: 

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 

Reiskosten voor een bezoek aan de roofvogeldag worden niet vergoed. Reiskosten voor 

vergaderingen en symposia worden alleen vergoed indien men op verzoek van het bestuur gaat. Bij 

twijfel dient men vooraf toestemming voor vergoeding te vragen aan het bestuur. 

Ook voor de projectgroep revalidatie geldt: declaratieformulier kan ingediend worden als er meer dan 

250 km is gereden. 

Bovenstaand is conform het huishoudelijk reglement, dit hoeft niet te worden aangepast. 

 

Tav overeenkomst boeren: Sonja stelt concept op. 

 

6 Zwaalfje 

 Stickers Zwaalfje  

Sonja vraagt leden wie de taak ‘stickers printen’ op zich wil nemen. 

 

7 Albert Beintema (nieuw lid!), Jan Wolkers prijs voor boek de Grutto. 

Henk nodigt Albert uit voor een avond voor leden, donateurs en belangstellenden. 

 

8 Rondvraag en nieuwe datum 

Marjon: Hoe staat het met de activiteiten voor de jeugd?  

Henk zal Cees v Beinum vragen om in een half uur iets te vertellen over uilen en aansluitend een 

avondexcursie te houden. 

Henk zal met Marina overleggen over een 3-uurstelling met aansluitend pannenkoeken eten.  

Maarjon heeft verschillende sites bekeken eb deelt/likes waar mogelijk berichten. 

Ben: Invoerprogramma SOVON blijkt erg lastig. Is het een idee om Harry te vragen om Sovon eens uit 

te nodigen voor de nestkastengroep zodat SOVON uitleg kan geven over het invoerprogramma? 

Sonja vraagt dit. 

 

Datum: maandag 30 januari bij Marjon 19.30 uur 

 

 



 

 


