
Besluitenlijst 15-01-2013 bestuur VWG Berkelland. 

Locatie: Peter van Markesteijn. 

1. Vaststelling besluitenlijst bestuursvergadering VWGB  d.d. 6-11- 2012 bij Joost. 

Geaccordeerd. 

2. Vaststelling conceptnotulen laatste algemene ledenvergadering. Goedgekeurd. 

3. Ingekomen post. -subsidieaanvraag 2014 gemeente Berkelland. Cees zal dit  

   afhandelen. 

   -verzoek Gelderse Milieufederatie. Cees zal een concept antwoord 

   afwijzing aan bestuur voorleggen, vooraf aan verzending. 

   -brief Dhr. Derkink. Cees zal voorstel doorsturen naar de leden. 

4. Voortgang N18 /uilenoverleg met Rijkswaterstaat en Oranjewoud. Geert doet verslag.  

   Wordt  vervolgd. 

5. Financiële aangelegenheden. 

  - begrotingen projectgroepen. We moeten er naar toe dat de projectleiders 

  de begrotingen van hun eigen projectgroep aanleveren en dat ook de  

  betalingen via hen lopen. Peter geeft aan dat de uitgifte van een tijdschrift 

  (2x per jaar) een zware wissel op de financiën trekt. 

- Ook vraagt Peter zich af wat de zin van twee ledenlijsten binnen het 

bestuur is. Besloten is dat alleen Peter de ledenlijst zal gaan beherenen 

af en toe een afschrift aan het bestuur doet toekomen.  

6. Verspreiding notulen. Geert vraagt voor de tweede keer of de besluitenlijst van de  

  bestuurs-overleggen eerder toegestuurd kunnen worden. Wordt nogmaals 

  toegezegd.        

7. Voortgang ontwikkeling website.        

 – wat moet er aan verenigingsinfo op? De verslagen van de projectgroep-

 bijeenkomsten zal Sonja op de website plaatsen. Sonja en Ad verzamelen alle 

 opmerkingen. Ad verzorgt de notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen. 

8. Evaluatie uitgave  ledenblad en verspreiding. Cees zal de leden vragen wie het ledenblad 

digitaal wil gaan ontvangen; dit is nu al mogelijk en zou een aanzienlijke kostenbesparing 

kunnen opleveren. Overigens is de verspreiding prima verlopen door de vrijwilligers.  

9. Terugkoppeling uit de projectgroepen. Is nog niet veel over te melden geweest; loopt al wel. 

10. Evaluatie laatste thema-avond. Ieder is het erover eens dat de laatste thema-avond nogal 

chaotisch is verlopen. Er wordt  gekozen om meer te rouleren tussen de verschillende 

kernen in Berkelland en de eerstvolgende keer voor Neede te kiezen. Geert zal deze avond 

invullen (gierzwaluwen) samen met Ad Postma voor de voorjaars vogelgeluiden. E.e.a. zal 

plaats vinden op 11 maart in het Natuurhûs aan de Koeweidendijk. Geert vraagt wel 



assistentie bij alle randgebeuren, zoals koffie en dergelijke op die avond, omdat we 

selfsupporting zijn op deze locatie. 

11. Organisatie algemene ledenvergadering in april. Als datum wordt gekozen voor 22 april.  

Co gaat zich er mee bezig houden. Wordt vervolgd. 

12. Datum en plaats volgende bestuursvergadering. Dit wordt 4 maart a.s. om 19.30 uur bij 

Sonja.    

13. Rondvraag. 

Cees meldt twee klachten aangaande de revalidatie. Hij kreeg een telefoontje van een boze 

mevrouw die met een zieke houtduif zat opgescheept en waarvoor de dierenambulance niet 

wilde komen. Ze moest maar contact opnemen met vogelasiel De Ark in Halle.  Maar deze 

mensen zeiden ook dat ze de vogel niet kwamen ophalen. Vraag: wie betaalt de 

dierenambulance? En waarom geen vogels? Zijn dat geen dieren? Geert gaat e.e.a. 

onderzoeken. 

De tweede klacht was van de weduwe van een vroegere asielhouder, waarvan het adres nog 

steeds op internet staat en waarbij niemand dit adres er af kan krijgen. Ook Thea Ellens staat 

(nog) in deze lijst, maar heeft sinds 1 juli 2012 geen vergunning meer. Co gaat dit uitzoeken. 

14. Sluiting. 


