
Besluitenlijst 04-03-2013 bestuur VWG Berkelland bij Sonja.. 

1. Vaststelling besluitenlijst bestuursvergadering VWGB  d.d. 15-01-2013 bij Peter.

 Ongewijzigd geaccordeerd.  

2. Ingekomen post.         

 -verzoek terreininventarisatie via Jaap de Jong bij wijngaard de Slingekamp is 

 accoord, mits niet commerciëel en niet noodzakelijk voor vergunningsverstrekking,

 -verzoek nestkastonderhoud bij particulieren (twee aanvragen uit Beltrum en 

 Rekken) in principe ja, wanneer daar menskracht voor te vinden is (vrijwilligers).

 De projectgroep kleine nestkasten geeft aan daar geen ruimte voor te hebben.  

 -verzoek via Jaap en Ad om de cursisten 1 jaar gratis lidmaatschap aan te bieden. 

 Dit wordt niet aangenomen, mede om de administratieve rompslomp en ervaringen 

 uit het verleden. Wel mag aangedrongen worden om lid, dan wel donateur te 

 worden.                                       

3. Organisatie thema-avond. Geert heeft inmiddels voldoende ondersteuning. 

4. Kosten thema-avond. Gratis, maar consumpties voor eigen rekening à 1 euro per 

consumptie. Dit definitief invoeren voor alle themabijeenkomsten. 

5. Begroting 2014 wordt na een toelichting door Joost na enige discussie goedgekeurd om aan 

de leden voor te leggen voor vaststelling. 

6. Herverkiezing bestuursleden Sonja heeft dit nagezocht en gevonden dat:   

Geert, Cees en Joost na het eerste jaar aftredend zijn en Co, Sonja en Peter na het tweede 

jaar. Ieder is direct herkiesbaar. Dus deze keer zullen Geert, Cees en Joost aftredend zijn. 

7. Evaluatie eerste jaar. Nog niet heel veel over te zeggen; verschillende culturen zijn nog 

onvoldoende in elkaar geïntegreerd. Ook gaan er dingen heel goed, zoals de website, het 

doorgeven van waarnemingen en de publiciteit rond activiteiten. Het ledenbestand blijft 

aardig op peil, donateurs-bestand slinkt zij het minder dan verwacht.  

8.  Brief dhr. Derkink is door Co reeds beantwoord. 

9. Sponsor steenuilen. Geert heeft een nieuwe sponsor, n.l. Het Assincklyceum. Zij willen in het 

lesprogramma het maken van steenuilenkasten opnemen. 

10. Verzoeken om nestkastbeheer bij particulieren. Is reeds onder ingekomen post afgehandeld. 

11. Wat verder ter tafel komt. niets meer. 

12. Datum en locatie volgende vergadering. Op 16 april om 19.30 uur bij Geert, Bosstraat 2a in 

Neede. 

13. Sluiting.   


