Besluitenlijst 21-08-2012 bestuursvergadering VWG Berkelland bij Co.
1. Vaststelling verslag bestuursvergadering d.d. 27-06-2012: akkoord.
2. Post wordt doorgenomen.
3. N18. Cees doet verslag van overleg met Oranjewoud en Rijkswaterstaat. Het is de
bedoeling om niet bezette territoria voor de steenuil te zoeken ter compensatie van
de 8 territoria die getroffen worden door de wegaanleg. Cees gaat dit oppakken met
de projectgroep uilen /eibergen. RWS maakt zich grote zorgen m.b.t. de
roekenkolonie in het tracé.
4. Leden- en donateurs bestanden zullen door Peter en Cees naast elkaar gehouden
worden en geschoond.
5. Financieën: geen schokkende zaken; spaargeld bedraagt ong. 17.000,= euro.
6. Voortgang ontwikkeling website: komt volgende keer terug.
7. Definitieve flyer en logo. Het logo wordt goed genoeg beoordeeld om definitief te
zijn. De flyers zijn nagenoeg op en er zullen door Sonja weer 2000 ex. Bijgedrukt
worden. Cees heeft een goedkoop adres in Enschede en zal dit Sonja doormailen.
8. Uitgave tweede ’t Zwaalfje: 1 oktober redactieraad bij Luuk de Haan; Co, Cees en
Luuk. Wie nog meer? Rob niet; heeft wel kopij en Marina is met vakantie op Vlieland.
De bedoeling is om half november de uitgave klaar te hebben met het programma
en de uitnodiging voor de leden- en donateursavond op 26 november a.s. De
verspreiding van de uitgave gaan we zelf doen, ook in Groenlo. Lichtenvoorde en
verder buiten Berkelland gaat over de post.
9. Communicatie over projectgroepen naar de leden: ingebracht door Joost; komt
volgende keer terug omdat Joost er niet is.
10. Planning verenigingsavond: voorgesteld wordt om maandag 26 november om 20.00
uur een verenigingsavond te houden bij BerkelPalace. Zo mogelijk met Ben Tragter.
Co zal hem vragen en de zaal reserveren.
11. Voortgang projectgroep kan na de vakantieperiode van start gaan. Co wil een opstart
maken met de projectgroep nestkasten. Ook gaat hij de IJsvogel- en de
Oeverzwaluwclub bijeen halen.
De projectgroep weidevogels komt 18 september bijeen bij de melktap,
Nettelhorsterweg in Geesteren. Daarbij zijn ook de boeren uit Geesteren, Gelselaar
en de Respelhoek uitgenodigd.
12. Datum en plaats volgende vergadering: 24 september 2012 bij Cees om 19.30 uur.Co
sluit de vergadering als er geen gebruik wordt gemaakt van de rondvraag.

