
Notulen bestuursvergadering    18 oktober  2017 

20.00 uur bij Sonja 

 

1 Notulen vorige vergadering 

Notulen worden goedgekeurd, zijn op de site geplaatst 

  

 

2 Ingekomen post 

De excursiewerkgroep vraagt een bijdrage voor haar excursie naar Texel. De leden zijn 

uitgenodigd voor de vergadering. Ze hebben laten weten (Marina) ook per mail op de hoogte 

te kunnen worden gesteld. 

In ons huishoudelijk reglement staat dat de kosten van de door de vereniging georganiseerde 

excursies door de deelnemers onderling worden verrekend. Mochten er kosten zijn in de 

voorbereidende fase, dan kan daar een begroting voor ingediend worden. Suggesties om de 

excursiegroep te stimuleren zijn welkom. Marjon geeft aan graag de PR te willen doen voor 

de excursies. Informatie moet dan wel tijdig worden toegezonden. Sonja koppelt dit terug. 

 

Vogelbescherming Gert Ottens: subsidieregeling Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en 

landschap. 

Vogelwerkgroep Berkelland maakt hier geen gebruik van. 

Omgevingsvergunning Huize de kamp. We hebben april 2016 een zienswijze ingediend, 

met name betrekking hebben op het verlies van de ecologische waarde van de omgeving en 

het ontbreken van een ecologisch onderzoek. Het concept raadsvoorstel zal besproken 

worden op de vergadering van 1 november en van 14 november. Na 14 november zal er een 

ter inzage legging van het ontwerpbesluitbesluit plaatsvinden. Wij worden hiervan op de 

hoogte gebracht. 

We wachten af wat het concept raadsvoorstel inhoudt. Bas Voerman heeft reeds contact 

opgenomen ivm locatie steenuilen. 
 

4 Lopende zaken: 

Luuk kan wegens gezondheidsredenen de werkzaamheden voor het Zwaalfje niet meer 

uitvoeren. Wie neemt de coördinatie op zich? Danielle de Graaf heeft geïnformeerd, nog 

geen andere reactie gehad.  

Sonja vraagt Danielle nogmaals. Het komende Zwaalfje wordt tegen een kleine vergoeding in 

elkaar gezet door Marjon. 

 

Ivm het Zwaalfje: Wat kunnen vermelden ivm de jaarkalender 2018?  

Nieuwjaarsbijeenkomst woensdag 3 januari? Ben vraagt Peter ivm presentatie fietstocht 

door Amerika. Sonja legt dit vast bij de Melktap, met oliebol. Aanvang 20.00 uur. 

Ledenvergadering: ma 5 maart (in 2017 was het een di) Sonja legt dit vast bij de Melktap, 

aanvang 20.00 uur 

Lenteweekend 2018 5/6 mei. Sonja heeft Cees gevraagd de organisatie op zich te nemen. 



Nationale Vogelweek 12 tm 20 mei  excursie voor belangstellenden: excursiewerkgroep heeft 

excursie Needse Achterveld gepland op 13 mei 

Ledenavonden zijn inmiddels ook vastgelegd. 

 

5 Evaluatie:  

21 september lezing Albert Beintema 

Prettige lezing, zo’n 40 personen. Henk doet kort verslag voor ’t Zwaalfje. 

6 Coördinatorenvergadering 13 november 

Bespreken overzichten mbt de uitgaven van de projectgroepen. (reeds verstuurd) 

Bijeenkomst is vastgelegd bij Dommerholt op ma 13 november (Ben) voor de coördinatoren voor een 

terugblik van afgelopen jaar, de gemaakte kosten en om alvast te horen wat de eventuele plannen 

voor komend jaar zullen zijn.  

Vooraankondiging is verstuurd, herinnering nogmaals versturen, eind oktober. 

Ben verwacht nog wat gemaakte kosten. Deze wil hij eind oktober verwerken. Tevens stelt Ben een 

agenda op. Daarna zal Sonja  een agenda+begroting +kostenoverzicht+ uitnodiging voor 13 nov 

versturen aan alle coördinatoren. 

 

7 Rondvraag en nieuwe datum 

Henk: is bij WBE Rekken geweest. Henk heeft daar verteld over de patrijs. Henk heeft materiaal over 

de vwg verspreid. Jan Borckink was er ook. Jan had een artikel mbt predatie weidevogels. Met name 

habitatverbetering kwam hierin aan de orde4. Misschien is het een optie om van dit artikel iets op te 

nemen in ‘Vogels in Berkelland’. 

S: Geert gaat definitief stoppen met de gierzwaluwen. Sonja zal Geert vragen of we een mail naar alle 

leden zullen doen uitgaan met de vraag wie zich wil inzetten voor de gierzwaluw. Betreffende persoon 

kan contact opnemen met Geert. 

B: Er is nog een aantal personen die niet betaald heeft. Dit wordt doorgenomen. 

 

Volgende vergadering: 

4 december 19.30 bij Marjon 

 

 


