Agenda bestuursvergadering 27 mrt 2017
Bij Sonja 20.00 uur

1

Notulen vorige vergadering
Notulen worden goedgekeurd

2

Notulen ALV
Kleine aanpassing: Henk La heeft gesproken over een magazine ‘slimme vogels uitgegeven
door VB’. Dit wordt aan gepast. Henk Le heeft een doosje meegenomen om uit te delen aan
boeren die vogel minded zijn en om neer te leggen tijdens de lentefair.

3

Ingekomen post
Mail Ben Tragter over laatste film Bert Pot van het Witte Veen. Ben stelt voor dit op een
ledenavond te vertonen.
Sonja heeft deze vraag aan Willy en Alex gesteld. Zij zullen daar de komende
ledenbijeenkomst tijd voor maken.

4

Lopende zaken:
-

Excursies

Co stopt in de werkgroep excursies.
Op 7 mei is de publieksexcursie. Deze is aangekondigd door Sonja bij VB ivm met de nationale
vogelweek. Tevens staat de excursie op de site. Marjon zorgt voor een artikel in de krant.
Meerdaagse: tot nu toe is er nog niemand die dit wil organiseren.
Idee: Eventueel in het najaar een dag naar de kraanvogels, eind oktober.
Openbare lezing door Albert Beintema: Grutto; voorstel donderdag 21 september. Henk legt
dit vast bij de Melktap om 20.00 uur. Indien dit is vastgelegd even kortsluiten met Sonja, dan kan
het op de kalender van de site.
Lentefair
6/7 mei Henk brengt materiaal naar Cees
- Zwaalfje
- Vogels in Berkelland
Zwaalfje en Vogels in berkelland: marjon heeft nog niets ontvangen, ze zal navraag doen.
Ben zal in het Zwaalfje vermelden dat de minimale bijdrage van donateurs 10 euro is, indien
mailadres wordt doorgegeven is dit 7,50. Dit is reeds vermeld op de site.

Jeugd:
Excursies
7 april houden Marina en Henk een excursie voor de jeugd in het Haaksbergerveen. Staat reeds
vermeld op de site. Henk levert tekst aan bij de krant. Marjon vermeld dit op fb.

Misschien komt er voor de jeugd nog een 3 uurs telling, Henk overlegt dit met Marina.
De 24 uurstelling staat ook open voor jeugdleden.

5 Evaluatie:
ALV:
-

Reiskostenvergoeding

Indien het voor Ben niet duidelijk is of reiskosten vergoed dienen te worden, dan overlegt hij met
het bestuur.
-

Voorstel om bedrag te oormerken als onvoorzien en door bestuur te besteden bij
calamiteit/noodzaak
Indien zich een calamiteit voordoet, zal het bestuur de leden bijeen roepen voor bestemming.
- Bordje ‘Honden aan de lijn’ bij Lebbebrugge (vraag Ben T) Henk heeft toegezegd hiernaar te
informeren bij het Waterschap
Henk heeft ter plaatse gekeken en zal contact opnemen met het Waterschap
- Bermbeheer gemeente Berkelland (vraag Johan) Henk heeft toegezegd hiernaar te informeren
bij de gemeente.
Henk zal hierover contact opnemen met Luuk v. Eijk
Ledenbijeenkomst 20 maart
Goed verlopen, goed bezocht

6 Rondvraag en nieuwe datum
Ben: Koninklijke Bibliotheek is lid van Vogelwerkgroep berkelland. Ze vragen om de voorgaande
Zwaalfjes. Sonja zal contact opnemen en vragen of ze deze in de toekomst digitaal of gedrukt willen
hebben.
Peter van Markensteyn is bezig met een film over zijn Amerika reis, 20 min. De film was nog niet klaar
voor de ledenvergadering. Ben vraagt Peter de film tijdens de nieuwjaarsborrel te vertonen.
Nieuwe datum: 29 mei Henk Leever 19.30 uur

