Notulen bestuursvergadering 4 december 2017
19.30 bij marjon

Notulen 4 december 2017
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Notulen vorige vergadering
Akkoord
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Ingekomen post
VAN
Gieteling
Meander
Vogels
Bladen worden onderling verdeeld.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Huize de kamp. Bezwaar kan tot 19 december worden
ingediend.

Henk L;
1 voor huismus en gierzwaluw moeten nestkasten komen als compensatie voor
verbouw en sloop
2. De ijsvogel is niet jaarrond beschermd. De oevers zal weinig tot niets aan
gebeuren. Daarmee zal ook de kans op verstoring beperkt zijn.
3. Uitvoering buiten broedseizoen doen. Dus september tot medio maart.
4. Info staat in de bijlagen 15 e.v. . Bas Voerman heeft Geert Heetebrij en Rob
Papendorp ook ingeschakeld bij inventarisaties.
5. Bouwer/eigenaar wordt geadviseerd om Vwg te betrekken bij de
werkzaamheden.
We houden de ontwikkelingen in de gaten.

Hallo ik ben Dion en ik hou veel van dieren. Van vogels weet ik nog niet zo veel. Dus ik vroeg
me af of ik een keertje mee mag lopen met de vogelwerkgroep.Ik zou heel blij zijn als ik mee
mag.
Groeten Dion Smoors, Da Vinci Berkelland
Gevraagd naar leeftijd/woonplaats gewezen op trektelpost/jeugdactiviteiten, geen antwoord
ontvangen
Nog geen verdere actie.
Opzegging Robert Nijhuis: revalidatie contact adres van Robert is verwijderd
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Lopende zaken:

Nieuwjaarsbijeenkomst: Peter van Markesteijn kan niet. Wat is een alternatief?
Locatie is vastgelegd.
Invulling: Henk vraagt Ben Tragter voor film over Het Witte Veen.

4 Sonja heeft contact gehad met Danielle de Graaf, leerkracht Nederlands van het
Assink. Momenteel met burn out thuis. Ontstaan door GHB in haar drankje in maart.
Gesproken over het verzamelen van copy, het invoeren/inpassen in grafisch
programma. De uiteindelijke opmaak die door Marjon gedaan wordt. Ze zich dit wel
zitten, maar wist niet hoe haar situatie in maart is. Afgesproken in februari nog eens
contact met haar op te nemen. Tel nr. 0612145060

5 Evaluatie:
Coördinatorenvergadering 13 november
Zie bijlage, punten:
Vergoeding excursies terug laten komen in ledenvergadering
Schotel voor trektellen in de ledenvergadering terug laten komen, trektel groep vragen met een
concreet voorstel te komen (stemmen)

Mbt vergoeding excursies:
Het is lastig tot een sluitend voorstel te komen mbt tegemoetkoming van een excursie. Er
wordt gesproken over km vergoeding , vergoeding voor koffie. Echter een en ander kan
afhankelijk zijn van duur vd excursie, afstand en aantal deelnemers. Sonja vraagt de
excursiecommissie om met een voorstel te komen mbt tegemoetkoming in kosten voor de
excursie. Voorstel zal besproken worden in het bestuur en tot stemming worden ingebracht
in de ledenvergadering. We zullen de excursiecommissie uitnodigen om hun voorstel toe te
lichten.
Mbt aanschaf materialen:
Aanschaf verrekijkers en geluidsapparatuur wordt opgenomen in de begroting. Ben vraagt
de trektellers een begroting op te stellen mbt geluidsapparatuur. Henk stelt een begroting
op voor 4 verrekijkers en een telescoop.

Ledenavond 27 november

Ledenavond: Henk is geweest. Geslaagde avond. Idee is om op elke ledenavond een vogel
centraal te stellen, een lid zal daarover vertellen.

7 Rondvraag en nieuwe datum

Marjon: vergoeding van het Zwaalfje is voor opmaak en vormgeving, graag aanpassen in
notulen coördinatorenvergadering. Marjon dient een begroting in voor komend jaar voor
het Zwaalfje.
Marjon: er is een mail gestuurd door Marina tav tellers om gegevens door te sturen naar
Marina. Sonja stuurt een mail naar Marina dat dit soort tellingen op de site worden
vermeld. Sonja stuurt een mail naar alle tellers om gegevens aan te leveren om op de site
te zetten.
Het is wel aardig als we een artikel in het Zwaalfje kunnen plaatsen over de verschillende
tellingen Sonja vraagt Marina of die iemand weet.

Henk: de excursiewerkgroep wil graag dat er een reminder wordt gestuurd voorafgaand
aan een excursie. Sonja vraagt Marina een mail te sturen aan Sonja en Marjon (voor fb).

Ben: km declaratie Henk L. Henk heeft meer km’s gereden dan maximaal wordt vergoed, dit
ivm km’s gereden buiten zijn werkgebied. Besloten wordt om deze km’s wel te vergoeden.
Ben: Per 1 januari wordt gestopt met donateurschap , graag info mbt donateurschap vd
website halen.
Sonja:
Sonja heeft een mail naar alle leden gestuurd met de vraag wie eventueel de
werkzaamheden mbt de gierzwaluwen zou willen overnemen. Hierop is nog geen reactie
gekomen.
Wanneer worden de begrotingen besproken? Indienen kan tot 1 januari. Begin februari
zullen deze worden besproken.
Tuinvogeltelling 13/14 januari Sonja bestelt folders om op alle basisscholen rond te delen.

Nieuwe vergadering:
Maandag 5 februari Ben 19.45.

