
Notulen bestuursvergadering 6 feb 2017 

Bij Marjon 19.30 

 

1 Notulen vorige vergadering – goedgekeurd, worden op de site geplaatst 

2  Ingekomen post 

- VBN infomail: Vogelweek 6-14 mei (7 mei Needse Achterveld)  

Sonja informeert Bij Co of dit al is opgegeven bij VB. 

Marjon verzorgt aankondiging in de krant, evt ook noemen dat we in Eibergen tijdens het 

lenteweekend staan. 

Jaar van de koekoek – eventueel noemen tijdens jaarvergadering 

 

- Lenteweekend: 6/7 mei – Henk en Cees zullen er staan. Cees doet de organisatie. 

- VWG ZOA: Weidevogelgroep wil ontheffing vragen voor het uitbroeden van weidevogeleieren. 

Vogelwerkgroep Berkelland is tegen het elders uitbroeden van weidevogeleieren. Sonja mailt VWG 

ZOA hierover. 

3 Lopende zaken: 

Waterschap 

Henk heeft contact opgenomen met Jan Polman. Henk heeft Willem van der Heeden gevraagd samen  

het beleid vh Waterschap tav onderhoud en natuur te bespreken. Er wordt niet gemaaid voor 1 juni. 

We kunnen kwetsbare gebieden aangeven. Op de maaikalender is te lezen wat wanneer gemaaid 

wordt, deze is op de site geplaatst. Tijdens de ledenvergadering zal Henk een terugkoppeling geven 

naar de leden. 

Ledenvergadering di 7 mrt, Joost van Bruggen presentatie BMP tellen  

Sonja heeft dit vastgelegd 

Albert Beintema (Henk) 

Henk plant in het najaar een datum voor leden, donateurs en belangstellenden. 

Marjon wordt gevraagd een artikel te plaatsen in de krant. 

Jeugd: 

Uilen luisteren met Cees v Beinum 

3 uurstelling aansluitend pannenkoeken eten. 

Henk pakt dit samen met Marina op. 

Declaratieformulier reiskosten 

Ben mailt formulier. Sonja zet het op de site. 

 

4 ledenvergadering 7 maart 

- vaststellen agenda  



Terugkomen op waterschap,  reiskostenvergoeding 

Voorstel: 

- In 2016 vragen we de mailadressen van de donateurs, zodat we de facturen voor de 

contributie per mail kunnen verzenden (€7,50). Donateurs waarvan we het mail adres 

niet hebben en waar we de factuur persoonlijk bezorgen, betalen minimaal €10,-. 

- Informatie over donateurschap wordt per 1-1-2018 verwijderd van de site. Bestaande 

donateurs blijven donateur. Vanaf 1-1-2018 kan men alleen lid worden. 

 

-financiële stukken  

- controle kas: De  kascontrolecommissie bestaat uit Marijke van Markensteijn en Willem van 

Heeden. Reservelid is Cees van Beinum. 

Kascontrole gaat plaatsvinden 

-jaarverslag 

- bestuursverkiezing aftredend en herkiesbaar: Marjon 

Marjon geeft aan graag scherp gehouden te worden. 

Aansluitend presentatie Joost v Bruggen BMP tellen 

 

7 bestuur 

Het bestuur bestaat momenteel uit 4 personen. Er zijn 5 mensen benaderd door Henk, nog geen 

resultaat. 

 

8 Evaluatie:  

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Prettige bijeenkomst. Henk La had leuke filmpjes met een quiz. 

Tuinvogeltelling 

Basisscholen in Neede, Eibergen en Borculo hebben folders en posters gekregen, besteld bij VB, meer 

folders helaas niet ontvangen.  Zodra het programma voor de jeugdleden bekend is, dit mailen naar 

alle scholen. Henk neemt hiervoor contact op met Marina. 

Excursie Oostvaardersplassen 

Helaas mistig, mooi verslag ontvangen van Robert Nijhuis. 

 

6 Rondvraag en nieuwe datum 

Henk gaat op de nieuwjaarsbijeenkomst van de bijenvereniging iets vertellen over de 

vogelwerkgroep. 

Henk heeft in Haarlo voor de bejaarden een lezing over vogels verzorgd. 



Marjon gaat weer aan de slag met het blad Vogels in Berkelland, ook het verslag van de nestkastjes 

kan hierin worden vermeld. 

Sonja zal de coördinatoren benaderen om een verslag aan te leveren voor het jaarverslag, maar ook 

voor het archief, dit verslag zal op de site worden geplaatst. 

Sonja heeft contact gehad met Harry Overbeek ivm met het organiseren van een workshop 

nestkaarten invoeren. Frank majoor wil dit evt in samenwerking met andere vwg-en wel doen in het 

najaar. Sonja neemt tzt contact met hem op. 

Er is geexperimenteed met camera’s om zo gemakkelijker nestkasten te controleren. 

 

Volgende datum: maandag 27 maart bij Sonja 

 

 


