
Besluitenlijst 27-6-2012  bestuursvergadering VWGB  bij Sonja. 

 

1. Besluitenlijst  inhoudelijk en naar aanleiding van, geaccordeerd. 

2. Ingekomen post is besproken en uitgedeeld aan wie het aangaat. 

3. D66 bedankbrief  +  bedankexcursie is afgehandeld. 

4.  Sonja geeft aan dat het nog helemaal niet zo goed gaat met haar; ze moet haar 

werkzaamheden tot een minimum terugdraaien. Dit ook m.b.t. haar bestuurstaken. 

5. Slechtvalkendiscussie afgehandeld; we werken niet mee aan ideeën van de 

postduivenverenigingen. Jos zal een antwoordbrief sturen en deze eerst in concept 

aan ons rond laten gaan. 

6. Oeverzwaluwproblematiek: Co heeft aangifte gedaan van vernieling van een deel van 

de broedwand. Bestuur heeft gekozen om geen ruchtbaarheid hieraan te geven. 

7. Evaluatie ’t Zwaalfje a. inhoudelijk  b. verspreiding  c. restant oplage   

Over de inhoud was ieder goed te spreken. De rubriek bijzondere waarnemingen 

gaat vervallen. Wel komt er een handleiding in hoe de waarnemingen in Berkelland 

te vinden zijn op “waarneming.nl”. Over de verspreiding en wat te doen met de 

restantoplage moet nog worden verder gepraat. 

8. Aanmelding nieuwe leden en donateurs wordt gearchiveerd bij de penningmeester. 

Men kan zich aanmelden bij het secretariaat die de melding doorgeeft aan de 

penningmeester. De secretaris houdt ook een ledenlijst en een 

projectgroepindelingslijst bij en beschikt over de verzendlijsten hiervan. Het 

secretariaat heeft geen bemoeienis met de donateursregistratie. 

9. Voortgang website: Co zal onderzoeken waar de stagnatie zit en indien nodig even 

het voortouw nemen, in plaats van Sonja. 

10. Voortgang definitieve flyer/logo    niet aan de orde geweest 

11. Contactpersoon gemeente Berkelland niet aan de orde geweest 

12. Gierzwaluwartikel Tubantia / Geert. Het bestuur heeft kennisgenomen van dit artikel 

en hierover zijn waardering uitgesproken. Het is goed dat de vogelwerkgroep met 

enige regelmaat positief voor het voetlicht komt. 

13. Financiële bespreekpunten: zal vast agendapunt zijn op de bestuursvergaderingen. 

14. Voortgang projectgroepen zal na de vakantieperiode van start gaan.   

15. Verenigingsavond najaar   niet aan de orde geweest 



16. Wat verder ter tafel komt /rondvraag. 

- Brief van Gerrit Ordelman over bezorgdheid vernieling nesten in de berm door 

de verplaatsingen van de schaapskudde van Eltjo Stel. Cees zal Gerrit 

antwoorden dat het bestuur de bezorgdheid deelt, maar het verplaatsen van 

schaapskuddes een zodanig natuurlijk gebeuren is, dat het bestuur daarin geen 

actie gaat ondenemen. 

- Hans Grooters toont een prototype van een drinkbak binnenvoering, waardoor 

steenuilen die in een drinkbak terecht komen zelf uit de bak kunnen klauteren. Er 

zullen drie proefbakken in Neede en drie in Eibergen worden uitgezet. 

17. Datum volgende vergadering: dinsdag 21 augustus om 19.30 uur bij Co. 

  


