
Besluitenlijst  17-12-2013 bestuur VWG Berkelland op 17-12-2013 bij Joost. 

1. De besluitenlijst van 1 oktober bij Co wordt ongewijzigd vastgesteld.                                    

N.a.v. deelt Co mee dat al het depotzand bij het Hambroek is verdwenen.                               

Hij heeft Alex Visser (oeverzwaluwwanden) daarover ingelicht, met het verzoek de 

kunstwand nu in conditie te houden. 

2. Ingekomen post: - de gebruikelijke tijdschriften 

   - nota contributie lidmaatschap werkgroep roofvogels. Deze is  door

      gegeven aan de penningmeester.    

   - verzoek opgave deelname Lentefair op 3 en 4 mei in Eibergen. 

     Hieraan gaat de vogelwerkgroep weer deelnemen. 

   - bedankkaart voor getoonde belangstelling bij overlijden.  

3. Organisatie Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze ligt in handen van Sonja en Joost. Zij zorgen voor 

het welkom heten en de uitreiking van de consumptiebonnen. Co zal als voorzitter een kort 

woordje doen. Cees zal vóór de Kerstdagen een uitnodiging naar alle leden de deur uit doen, 

gekoppeld aan een Kerst- en jaarwisselingsgroet. 

4. Stand van zaken leden- en donateurs-bestand. Na een jaar van veel inspanning lijkt het er nu 

op dat de administratie up-to-date en op orde is. Hinderlijk blijven de vele mailadres-

wijzigingen die niet worden doorgegeven. Besloten wordt dat de penningmeester de 

centrale beheerder wordt van deze beide bestanden. De mutaties die in de regel bij het 

secretariaat binnenkomen, worden, na opgenomen te zijn in de verzendlijsten, doorgestuurd 

naar de penningmeester. Voor de etiketten van ’t Zwaalfje haalt Peter de adressen bij de 

penningmeester op. 

5. Evaluatie twee thema-avonden en de informele bijeenkomst. Over de beide thema-avonden 

is het bestuur tevreden. De eerste informele bijeenkomst in de Huve verliep nog tamelijk 

moeizaam. Ook viel de opkomst (12 personen) nogal tegen. Sonja en Joost gaan zich bezig 

houden met de invulling van de thema-avonden. 

6. Bestuurswisselingen bij de eerstkomende Algemene Ledenvergadering op 18 maart 2014. 

Sonja en Co zijn dan aftredend. Sonja stelt zich herkiesbaar; Co heeft nog enige bedenktijd 

gevraagd. De nieuwe penningmeester stapt in het ritme van de vorige penningmeester. 

7. De verspreiding van  ’t Zwaalfje is al beter verlopen dan de voorgaande keer. Afgesproken 

wordt dat Peter de bedrukte stickervellen naar Luuk brengt. Daar halen de verspreiders op 

één en hetzelfde moment hun etiketten met eenzelfde aantal Zwaalfjes op. Op dat moment 

kunnen onderling adressen worden geruild. Joost nodigt alle nieuwe leden en donateurs uit 

het Zwaalfje digitaal toegezonden te krijgen. 

8. Afscheid Peter. Peter is blij dat er een opvolger is gevonden in de persoon van Ben. Ook 

bedankt hij alle bestuursleden voor de prettige samenwerking. Peter blijft de verzending van 

het Zwaalfje coördineren. 

 



9. Wat verder ter tafel komt. Er worden twee punten genoemd die voor een volgende keer 

geagendeerd zullen worden, t.w.       

   – wat gaan we doen met het  groeiende vermogen van de vogelwerkgroep? 

   _Is het mogelijk enkele projectgroepen samen te voegen? 

10. Datum en locatie volgende vergadering. Wordt 11 februari 2014 om 19.30 uur bij Ben. 

Adres:  Warmelinkshof  4 te Borculo. 

11. Sluiting.   


