
Notulen Algemene Ledenvergadering VWGB d.d. 7 maart 2017 

Afmelding: Co Dooms, Kees v Rijn, Jan Gerritsen, Rob Papendorp, Gerrit Huurneman, Luuk de Haan 

Aansluitend heeft Joost van Bruggen van SOVON een lezing verzorgd over BMP tellingen. 
(streeftijd 20.30-21.30) 

1. Opening en welkom door de voorzitter en vaststelling agenda 

Henk feliciteert Cees Vredeveld met de ontvangst van een prijs uitgereikt door het Gelders 
landschap: De landschapsknokker 2017. Tevens bedankt hij alle leden voor de vele 
activiteiten die zij het afgelopen jaar op zich hebben genomen. 

2. Vaststelling notulen van de ALV van 7 maart 2016  
Notulen 2016 worden ongewijzigd vastgesteld 

3. Verslag secretaris over het jaar 2016  
Verslag van de secretaris wordt ongewijzigd vastgesteld. Leden worden erop gewezen indien 
zij ongewenste snoeiwerkzaamheden opmerken, zij dit kenbaar kunnen maken bij het 
bestuur. Henk Leever heeft nauwe contacten met het Waterschap en met de gemeente. 

4. Verslag penningmeester over het jaar 2016  
Toelichting op de projectkosten: er is minder uitgegeven dan begroot, omdat bepaalde 
geplande activiteiten nog niet zijn uitgevoerd. We sluiten dit jaar af met meer inkomsten dan 
uitgaven, ondanks de negatief opgestelde begroting. Hierdoor is het eigen vermogen licht 
toegenomen. 
Ernst Plooy oppert de mogelijkheid een deel van het vermogen vast te leggen voor 
calamiteiten. 
 

Tijdens de ledenvergadering in 2016 zijn de volgende voorstellen door de penningmeester besproken 
en aangenomen door de ledenvergadering: 

- In 2016 vragen we de mailadressen van de donateurs, zodat we de facturen voor de 
contributie per mail kunnen verzenden. Donateurs betalen minimaal €10,-, als zij hun e-
mailadres aanleveren is dat minimaal €7,50. 

- Informatie over donateurschap wordt per 1-1-2018 verwijderd van de site. Bestaande 
donateurs blijven donateur. Vanaf 1-1-2018 kan men alleen lid worden. 

- Reiskostenvergoeding,  het declaratieformulier is te downloaden op de site. 
- Regels mbt reiskostenvergoeding: 

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 bv. het bezoeken van vergaderingen of symposia, waar een lid als 
vertegenwoordiger van de vereniging heen gaat, kunnen worden gedeclareerd op basis 
van openbaar vervoer, goedkoopste klasse. Indien de reis met meerdere personen plaats 
vindt kan een bedrag van 0,25 Euro per km. gedeclareerd worden. Dit geldt ook als de 



reis in alle redelijkheid niet met het openbaar vervoer mogelijk is. Voor deze vergoeding 
geldt een maximum van 50 Euro. 

5. Verslag financiële controle  Marijke van Markensteijn en Willem van Heeden 
Willem en Marijke hebben de boekhouding in orde bevonden. 

6. Decharge bestuur 
decharge wordt verleend. 

7. Aftreden en benoeming leden financiële controle   
Marijke van Markesteijn en Cees van Beinum worden benoemd voor controle van de kas. 
Geert Heetebrij stelt zich beschikbaar als reservelid. 

8. Vaststelling begroting 2016  
Wederom is er begroot met een klein tekort. Gezien het vermogen is dit geen probleem. Ad 
Postma geeft aan dat er dit jaar geen vogelcursus gegeven zal worden. 

9. Toelichting door de voorzitter: 
Op 1 november is er een lezing geweest over het Waterschap. Naar aanleiding daarvan heeft 
Henk Leever een gesprek gehad bij het Waterschap. Het waterschap voert 70% van de 
beheertaken uit met eigen personeel. De maaikalender 2017 zal binnenkort verschijnen. 
Hierop is te zien welk beheer waar en wanneer wordt uitgevoerd. Indien men verstoring 
waarneemt, kan men contact opnemen met het Waterschap  0314-369369 of met het 
bestuur. 

10. Aftreden en verkiezing bestuursleden. 
 Aftredend en herkiesbaar is Marjon Hoen. 
 
Het bestuur bestaat uit 4 personen. Het bestuur zoekt nog aanvulling op het bestuur. Er blijft 
derhalve een vacature. Henk doet een oproep aan alle leden. We zoeken met name iemand 
die contact zou willen onderhouden met de verschillende projectgroepen. 

11. Rondvraag 
Ben: Bij de Lebbenbrugge waar de Slinge stroomt zijn meanders aangelegd. Er ontbreekt daar 
een bordje ‘honden aan de lijn’. Henk neemt hierover contact op met het Waterschap. 
Willem: Sinds 1 januari bestaat de naam Flora- en faunawet niet meer. De naam is nu Wet 
natuurbescherming. 
Johan: Wie voert het beleid mbt het maaien van wegbermen in het buitengebied? De 
gemeente Berkelland voert dit beleid uit. De gemeente heeft het voornemen het 
bermbeheer aan te passen. Henk zegt toe dit na te vragen bij de gemeente. Tevens voegt 
Joost daar aan toe zich te storen aan het maaien van bermen door  agrariërs om zaailingen te 
voorkomen. 
Henk La: Er is een nieuw boek uit: Slimme vogels, interessant magazine uitgegeven door VB: 
boeren in relatie met natuur. 
Geert: Mbt Huize de kamp: Bas Voerman heeft onderzoek gedaan bij Huize de Kamp in het 
kader van de wet natuurbescherming. Bas adviseert de projectgroep die zich bezig houdt 
met de ontwikkelingen. 



12. Sluiting is om 20.30 


