
Notulen algemene ledenvergadering Vogelwerkgroep 

Berkelland 

7-3-2016 

Aanwezig: 23 personen 

Afwezig met kennisgeving: 

Rob Papendorp, Harry Overbeek, Hans Gr. Landeweer, Peter en Marijke v. Markensteyn, Annemiek 

Leussink, Jos Korenromp, Wilgert ter Beek 

1  Vergadering wordt geopend, voorzitter heet iedereen welkom 

2  Notulen worden geaccordeerd met dank aan secretaris. 

3  Verslag secretaris  

Opmerking van Cees v Beinum mbt nestkasten: Hebben er ook glanskopmezen gebroed (dit omdat 

een matkopmees is vastgesteld die normaliter niet in nestkasten broedt)?  Uit de statistieken op de 

site is te lezen dat er dit jaar geen glanskopmees in de nestkasten heeft gebroed. 

Opmerking van Geert: Roy Nijman wil graag meelopen met een project van Vogelwerkgroep 

Berkelland voor www.nieuwsuitberkelland.nl, een goede vorm van PR. 

Verslag wordt vastgesteld en op de site geplaatst. 

4 Verslag penningmeester 

Penningmeester licht jaarrekening en balans toe.  

Mbt de uitgaven: 

Deze zijn hoger uitgevallen dan begroot, mn door uitgaven aan jubileumnummer. 

Projectkosten: Compliment voor de coördinatoren van de projectgroepen voor het opstellen van de 

jaarplannen per projectgroep. Totaal door de projectgroepen minder uitgegeven dan begroot. 

Cees v. Beinum: Resultaat wijkt enigszins af van wat Ben toont. Sonja heeft niet de laatste versie 

verstuurd aan leden, daarin zitten kleine wijzigingen. Excuus hiervoor. 

Henk Lammers: Waarom staan er bij reiskosten geen uitgaven? Reiskosten zijn opgenomen onder de 

betreffende projectgroepen. 

5 Verslag kascontrole 

Ben ter Braak is geen lid meer. 

Marijke heeft griep. Willem van Heeden heeft samen met Marijke de boeken gecontroleerd. Hij doet 

verslag van de boekencontrole. De boeken zijn in orde bevonden. 

6 De vergadering verleent de penningmeester decharge. 

7 De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Marijke van Markensteijn en Willem van 

Heeden. Reservelid is Cees van Beinum. 

8 Vaststellen begroting 

De begroting komt negatief uit. 



Ernst Plooy: Hoe verantwoord je een negatieve begroting? 

Ben Stegeman: De begroting is opgemaakt op basis van de door de coördinatoren ingediende 

projectplannen. Deze begrotingen zijn door het bestuur goedgekeurd. We hebben voldoende 

kapitaal om deze projectplannen goed te kunnen keuren. 

Een voorbeeld is daarvan de promotiekraam. Henk Leever licht dit toe. Dit zijn eenmalige kosten. De 

PR kraam wordt ontworpen door studenten. In 2016 zal de opbouw van de kraam gestalte krijgen. De 

zijwanden zullen bestaan uit banners. De invulling zal dit jaar nog niet worden gerealiseerd. 

Ben Stegeman: dit jaar zijn we veel in de pers geweest, ook Facebook wordt goed gelezen. We 

hebben dit jaar dan ook 18 nieuwe leden erbij gekregen. Tevens is er vanuit de jeugd, een jeugdlid 

bijgekomen. 

De begroting wordt vastgesteld door de vergadering. 

9 Toelichting Statuten 

Henk leidt dit stuk kort in. Het stuk is reeds aan de coördinatoren voorgelegd. De vergadering 

verleent goedkeuring en het stuk zal op de site worden geplaatst.  

10 Jeugd 

Marina en Henk zijn de coördinatoren van de projectgroep Jeugd. Een aantal leden is gevraagd hierin 

iets te betekenen, oa Anton Meenink bij het ringen van uilen, Rob Papendorp bij het inventariseren 

van de bosuil, Ad Postma bij het herkennen van vogels met geluidsapparatuur,  Jaap de Jong bij het 

herkennen van vogels (binnenkort). 

Annelies Heykamp: is er een ondergrens aan de leeftijd? In onze statuten staat 12 jaar. Als kinderen 

10 zijn en graag mee willen, is dat geen probleem. 

Ernst Plooy: Gebeurt er ook iets op het gebied van educatie tbv scholen? Henk: Hierin zijn we 

terughoudend, incidenteel kan dit voorkomen. 

 Waarneming.nl 

Co Dooms: Als je via de site inlogt en je gaat naar waarnemingen, krijg je een overzicht van de 

waarnemingen in ons werkgebied. Daar is recentelijk Groenlo aan toegevoegd, omdat Eibergen 

vanuit het verleden daar ook waarnemingen deed. Als je alleen de waarnemingen van Berkelland wilt 

zien, moet je via waarneming.nl inloggen en kun je zoeken op gebied. 

Cees v Beinum: is er contact opgenomen met Pim Leemreise van VWG Zuid Oost Achterhoek ivm evt. 

overlappende werkgebieden? Co zegt toe dit te zullen doen. 

11 Bestuur 

Ben Stegeman (penningmeester) en Sonja Grooters (secretaris)treden af en stellen zich herkiesbaar. 

Zij worden herkozen. 

Co Dooms treedt af als voorzitter. Henk Leever wordt benoemd tot nieuwe voorzitter, hij krijgt van 

Co de voorzittershamer overhandigd. 

Na de pauze en de rondvraag spreekt Henk Co toe. 

Co was de eerste voorzitter van de Vogelwerkgroep Berkelland, deze is ontstaan in 2012 uit de 

Vogelwerkgroepen Borculo, Eibergen en Neede. Het is een werkgroep met momenteel 180 leden. Co 



heeft veel kennis van vogels, het heeft Henk dan ook niet verbaasd dat Co ook even langs de 

roodkeelnachtegaal is geweest, al was Co dan reeds in Noord- Holland. Om vogels nog beter te 

kunnen determineren, krijgt Co het boek Vogel determinatie, ontdek de verschillen tussen de 

vergelijkbare soorten vogels. Co wordt bedankt voor zijn voorzitterschap en krijgt een bos bloemen 

overhandigd. 

12 Rondvraag 

Annelies Heykamp: Ik tel de reigerkolonie Geesteren/Borculo en geef het door aan SOVON. Aan wie 

kan/moet ik het nog meer doorgeven? 

Inventarisatiegegevens graag door geven aan Sonja Grooters, info@vogelwerkgroepberkelland.nl, 

deze worden dan op de site gepubliceerd. Op deze manier ontstaat het archief van Vogelwerkgroep 

Berkelland. 

Sluiting vergadering: 21.30 uur 


