Notulen bestuursvergadering 12 april 2018
20.00 bij Sonja
Afwezig: marjon
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Notulen vorige vergadering
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Ingekomen post
Rekening De tapperij, koffie niet betaald door leden –was wel betaald, misverstand
Peter van Markensteijn stopt met activiteiten zwaluwen, is doorgegeven aan Henny
Waanders
Uitspraak rechtbank tav faunabeheerplan, met name afschot van roek, spreeuw en zomer
brandgans: De rechtbank acht zich niet bevoegd. Griffiekosten moeten aan de VWG worden
vergoed. VWG Zutphen overlegt nog met advocaat en informeert wat faunabeheer NL zal
doen. –nu geen actie we wachten af
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Lopende zaken:

Aantal ledenavonden verschuiven naar dinsdag – er is een ledenavond verschoven naar di 8 mei
15 april excursie korhoenders – excursie is afgelast
22 april jeugdactiviteit Zwillbrock – Sonja vraagt Marjon bericht op fb te zetten
5/6 mei Lenteweekend- Henk heeft nog overleg met Cees hierover
Vogelweek: zondag 13 mei – tot nu toe 2 aanmeldingen via website vogelbescherming
Sonja vraagt Marjon of ze een bericht wil maken voor de pers en voor fb
Sonja vraagt Gerrie of er voldoende gidsen zijn
27 mei 24 uurstelling start wordt 5 uur, is gewijzigd op de site
AVG Algemene verordening gegevensbescherming, zie opgesteld concept artikel 2.0 door
Ben en stappenplan dat doorlopen moet worden op advies van Vogelbescherming
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/201711_stappenplan_avg_online_v2.pdf
Het document door Ben opgesteld ivm de algemene gegevensbescherming wordt doorgenomen. Ben
past een aantal kleine puntjes aan.
De volgende stappen moeten nog genomen worden:
 Ben maakt een opzet voor het aanmeldformulier, dit moet worden gewijzigd op de site.
 Op het aanmeldformulier moet gevraagd worden:
o Toestemming voor opslaan gegevens
o Toestemming publiceren foto’s
o Verwijzing naar het privacy reglement.
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Alle huidige leden krijgen een mail mbt de AVG en een toestemmingsformulier mbt het
publiceren van foto’s.
In het eerstvolgende Zwaalfje wordt de AVG vermeld om zo ook donateurs te bereiken.
De AVG moet op de site worden vermeld.
Evaluatie:

Ledenavond – wie is geweest 19 maart Henk en Ben
Informatieavond roofvogels en uilen – hoe nu verder met de vrijwilligers Er is een lijst aangelegd.
Indien vrijwilligers uilen en roofvogels hebben aangegeven dan zijn ze bij roofvogels geplaatst. De
vrijwilligers zijn verdeeld onder de coördinatoren. Alle mensen hebben bericht gehad.
Algemene ledenvergadering Meesturen financiële jaarplannen? – of noemen we dit begroting van
elke projectgroep –we noemen dit begroting projectgroep, maar sturen dit niet mee voor een
vergadering.
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Rondvraag en nieuwe datum
Henk: Henk schaft 4 verrekijkers aan voor de jeugd, of anderen. Henk vraagt Ad postma naar
evt. telescoop, waarover is gesproken op de vergadering.
Henk benadert B via de mail ivm ophangen postertjes bij de Lebbebrugge om honden aan de
lijn te houden met de ondertekening van de Vogelwerkgroep Berkelland.
Volgende datum: maandag 18 juni Henk 20.00 uur

