Besluitenlijst bestuursvergadering 12 juli 2016
Bij Marjon om 19.30
Aanwezig: Ben, Henk, Marjon, Sonja
1 Notulen vorige vergadering
Woordje ‘niet’ toevoegen in rondvraag Ben. Kan dan op de site.
In het Achterhoek Nieuws, Berkellandnieuws en Stentor heeft een mooi artikel gestaan over de
oeverzwaluwwand.
2 Ingekomen post
Begroting kosten ivm uilen ringwerk Henk/Peter)
Ringkoffer met bijbehorende materialen worden vanuit de VWG vergoed. De materialen zijn dan
eigendom van de VWG. Ben neemt hierover contact op met Henk Lammers om te vragen of er nog
meer mensen een koffer aangeschaft hebben.
Eurobirdwatch 1 oktober opgave voor 1 sept
Sonja zal Willy en Rob vragen wie de VWGB gaat opgeven. Tzt moet er een stukje worden geschreven
voor de krant.
Overige post: Korhaan, Sovon-Nieuws, Vogels, Meander
3 Lopende zaken:
Organisatie informatie avond waterschap (Ben Henk)
Waterschap heeft geen speciale presentatie over beheer en dan met name gericht op vogels. Ze
hebben wel een algemene presentatie. We zijn hier wel enigszins over verbaasd. Toch besluiten we
de algemene presentatie door te laten gaan op 1 november bij de Melktap. Henk bevestigt dit bij de
Melktap en bij het Waterschap.
Achterwand kraam (Marjon) ontdekkastje kraam (Henk)
De kraam ziet er momenteel goed uit, hij heeft aantrekkingskracht. De banners worden als zijwanden
gebruikt, een achterwand blijkt niet nodig.
Henk wil nog wel een ‘ontdek-kastje’ laten uitvoeren.
Atlasbloktellingen (Henk)
Op www.vogelatlas.nl zijn de resultaten van de atlastellingen voor de VWG Berkelland te
downloaden. Sonja maakt een link naar de site. Marjon maakt een link naar FB. De drie voormalige
vwg-en worden ook nog apart genoemd.

Excursiewerkgroep (Henk)
Henk heeft contact gehad met leden van de excursiewerkgroep. Het voorstel is om in oktober, tw
15/16 of 22/23 oktober een excursie te organiseren naar de kraanvogels in Duitsland Diepholz en de
Dümer See. Henk benadert Co met dit voorstel.
4 Evaluatie:
28/5 Nieuwe natuurgebied Jan Hanskamp, Muggebeet
Het is uiteindelijk 1 dag geworden en dit waren enkele leden (2?)

10 /7 jeugdactiviteit gierzwaluwen
Thijmen heeft hieraan deelgenomen. Marina heeft foto’s gestuurd, komt op FB en op de website.
10/7 kraam Lebbebrugge op natuur en milieudag
Overige deelnemers; bijenvereniging, IVN, vrijwilligers Lebbebrugge museum. Vraag is of we hier
volgend jaar weer willen staan, meer PR is dan nodig. Heeft 1 lid opgeleverd.
Komende activiteit: 21 tm 25 september meerdaagse excursie naar…
Zie voorstel hier boven

5

Bestuur

Momenteel bestaat het bestuur uit 4 personen.
Er worden wederom mensen benaderd.
6 Rondvraag
Ben: 183 leden, 5 meer dan in mei.
161 betaald, 22 nog betalen
Gezinsleden 15, nog 1 betalen
Jeugd 1, nog 1 betalen
Donateurs 173, nog 24 betalen
en nieuwe datum : maandag 12 sep bij Ben 19.30

