
Notulen bestuursvergadering    18 juni 2018 

20.00 bij Henk 

Aanwezig: Marjon, Henk, Ben, Sonja 

 

1 Notulen vorige vergadering 12 april 2018 

Geen op- een aanmerkingen, notulen worden op de site geplaatst 

  
 

2 Ingekomen post 
VAN: uitnodiging jaarvergadering 6 juni en excursie Hackfort 5 juli 
Henk heeft deze avond bezocht. 
Cees mbt Hoe nu verder met roofvogelgroep: er is geen ringvergunning voor roofvogels, 
alleen torenvalken, wat is het standpunt van de VWG hierin, is het zinvol Peter van 
Geneijgten uit te nodigen ivm ringen van roofvogels, welke soorten? 
Het bestuur ziet nu geen noodzaak in het ringen van roofvogels. Doel van de 
roofvogelwerkgroep is in eerste instantie het inventariseren van de roofvogels. Mocht de 
werkgroep roofvogels toch graag roofvogels willen ringen, dan kan de werkgroep met een 
voorstel komen. Sonja bericht Cees hierover. 
 

3 24 juni bloemenboerderij Geesteren (Henk en Cees gedeeltelijk) 
Henk Leever en Cees v Beinum zullen daar staan 
30 juni kraam Kronenkamp (Hans en Henk gedeeltelijk) 
Hans Grooters zal er staan, Henk brengt de spullen 
 

 

4 Lopende zaken: 
AVG 
Ben maakt een aanmeldformulier dat Henk zal gebruiken op de fair in Geesteren. Marjon zal 
dit aanmeldformulier bewerken tot een PDF met ons logo. 
Aanmeldformulier zal ook op de markt van de Kronenkamp gebruikt worden. 
Sonja vraagt decorsign om het aanmeldformulier aan te passen. 
De AVG is opgenomen op de website, dank aan Ben voor het opzetten van dit artikel. 
Tijdens een ledenavond zal Ben formulieren meenemen waarop de huidige actieve leden 
kunnen aangeven wel of geen bezwaar te hebben tegen het publiceren van foto’s ed. ben zal 
bijhouden wie er nog moet tekenen en wie eventueel bezwaar heeft. Mbt donateurs 
ondernemen we geen actie. 

 

5 Evaluatie:  
Jeugdactiviteit zwillbrock, helaas geen jeugd, excursie vindt doorgang met kinderen van Sonja 
Lenteweekend 
Goed bezocht, 2 leden opgeleverd 
Ledenavond 



Ong. 15 man, filmpje Ben Tragter en Jos Korenromp 
Publieksexcursie 
35 personen, 4 groepjes, enthousiast 
Eempolder 
Excursie is door gegaan, leuk om nog iemand te vragen om een stukje te schrijven 
24 uurstelling 
’s morgens in 3 groepen uiteen, mooie dag, slechts 1 ijsvogel, wel zwarte ooievaar! 
Jeugdactiviteit kruidenhof 
Een deelnemer 
Zwaalfje/Vogels in Berkelland 
Zag er weer zer goed uit, aantallen zijn prima. Marjon heeft contact opgenomen met Daniëlle 
de Graaf, zij heeft aangegeven redactie werkzaamheden te willen doen. Op dit moment is dat 
nog te vroeg. Afgesproken is dat Daniëlle in juni contact opneemt met Marjon. 

6 Rondvraag en nieuwe datum 
Marjon: Jan Blaauw heeft aangegeven mee te willen met steenuilen, maar heeft tot nog toe 
niks gehoord. Jan was ingedeeld bij Hans, maar hans heeft voldoende vrijwilligers. Peter kan 
nog wel vrijwilligers gebruiken. Jan kan zelf contact opnemen met Peter te Morsche. 
Marjon heeft haar bedenkingen bij de excursie naar de Oostvaardersplassen ivm het 
dierenleed dat zich daar afspeelt. Ze wil voor deze excursie geen publicatie maken. Ze heeft er 
geen bezwaar tegen dat de vogelwerkgroep daar een excursie houdt. 
Henk: Op 3 juli wordt er wederom een avond georganiseerd over de Patrijs door VAN en 
Gelders landschapsbeheer om resultaten van de tellingen te bespreken. 
De excursie naar Falsterbo wordt gehouden van woensdag 19 tm zondag 23 september, 
georganiseerd door Rob Papendorp. 
Ben: Fred Nauta uit Kranenburg gaf aan dat de Empense en Tondese heide ook een mooi 
gebied zou kunnen zijn om een excursie te houden. Sonja geeft dit door aan de 
excursiewerkgroep. 
Ben: al 10 leden erbij dit jaar. 
Nog 14 leden moeten betalen, nog 14 donateurs moeten betalen 
 
Nieuwe datum: 
Maandag 3 september 20.00 uur Marjon 

 


