Besluitenlijst van het gezamenlijk besturenoverleg Berkellandse Vogelwerkgroepen
d.d. 10-01-2012.
01. De oprichtingsvergadering die op 16 april zou plaats vinden, wordt op verzoek van de
notaris verschoven naar woensdag 18 april 2012. Vaststelling van de statuten vindt
olv van de notaris plaats.
02. Cees zorgt voor de uitnodigingsbrief met bijgevoegd de statuten en het concept
huishoudelijk reglement plus de conceptbegroting voor de leden; zal via de drie
voorzitters onder de eigen leden verspreid/toegestuurd worden. Sonja stelt een
voorbeeldbrief beschikbaar,
03. Sonja zorgt voor de vergaderruimte.
04. De eerste opheffingsvergaderingen van Neede en Eibergen vindenplaats op de
eerstvolgende ledenvergaderingen van beide verenigingen. In Eibergen is dat de
jaarvergadering op 5 maart 2012.
05. Voorgesteld wordt om het aantredend eerste bestuur te laten bestaan uit :
Voorzitter:
Co Dooms
Vice-voorzitter:
Geert Heetebrij
Secretaris:
Cees van Beinum
Tweede secretaris: Sonja Grooters
Penningmeester:
Peter van Merkesteijn Vice-penningmeester: Joost Bus.
Andere kandidaten zijn welkom.
06. Besloten wordt een rooster van aftreden te maken zodat niet aan het eind van de
eerste zittingsperiode het voltallige bestuur aftreedt.
07. Geadviseerd wordt om de conceptstatuten nog eens kritisch door te lezen.
08. Akte van oprichting vindt plaats bij de notaris en zal gedaan worden door Co en Cees.
09. Inschrijving en uitschrijvingen bij de K.v.K. stellen we voor dat de notaris dit regelt.
10. Donateurs krijgen allen een brief van Cees met de mededeling dat zij automatisch
donateur worden van de nieuwe vereniging, tenzij men kenbaar maakt dit niet te
willen.
11. Cees maakt een lijstje van abonnementen en lidmaatschappen ter bespreking voor
de volgende keer.
12. Contributies: gehoord hebbende de argumenten vanuit het penningmeesteroverleg,
willen we starten met een contributie van € 12,50 en een minimale donateursbijdrage van € 7,00. Daar staat tegenover dat excursiekosten volledig door de
deelnemers moet worden betaald. Dit maakt mogelijk dat ook donateurs in principe
deel kunnen nemen aan excursies. Jeugdlidmaatschap en gezinslidmaatschap worden
niet opgenomen.
13. In 2012 blijven de contributieregelingen van de oude verenigingen van kracht.
14. De begrotingen worden ook nog voor 2012 door de oude verenigingen gemaakt en
de subsidies bij de gemeente aangevraagd.
15. Cees zal met de gemeente-ambtenaar overleggen hoe te handelen.
16. Regeling vergoedingen zal naar voorbeeld Eibergen in het volgende overleg
besproken worden. Cees maakt een concept.

17. We gaan ervan uit dat de vrijwilligersverzekering van de gemeente voldoende is,
naast de verplichte WA-verzekering die ieder persoonlijk heeft. Bestaande collectieve
verzekeringen kunnen worden opgezegd t.z.t.
18. Verzoek van de SOVON districtscoördinator Pim Leemreize, om de activiteiten van de
VWG’s ook toegankelijk te maken voor jeugdleden van andere Achterhoekse VWG’s,
wordt vooralsnog niet overgenomen en doorverwezen naar de coördinatoren van de
betreffende projectgroepen.
19. De nieuwe penningmeester zal zich buigen over het openen van een nieuwe
bankrekening en de wijze van contributie-inning vanaf 2013. De oude rekeningen
blijven voorlopig nog bestaan.
20. We hebben nog gesproken over communicatie en publiciteit en het ledenblad, maar
ik kan niet terughalen of daarover al besluiten zijn genomen.

Datum en plaats volgende overleg:
Maandag 13 februari bij Cees, Leliestraat 50, 7151GK Eibergen om 20.00uur.

