Notulen bestuursvergadering 22 oktober 2018
20.30 bij Sonja
Aanwezig: Henk, Ben, Sonja
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Notulen vorige vergadering 3 september 2018
Akkoord, wordt op de site geplaatst
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Ingekomen post
Aanvraag subsidie: moest voorgaande jaren voor 1 okt, de nieuwe termijn is van 1 jan tm 31
maart van het subsidiejaar zelf.
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Lopende zaken:
Nestkastcontroleur voor Haarlo (Louis ter Brake, Annelot Jissink)
Nestkastcontrole in Wolinkbos wordt voortgezet
Toestemmingsformulier ingevuld door actieve leden op ledenavond (Ben)
Ben heeft inmiddels een eerste ronde uitgedeeld:
Ben houdt actie goed bij.
Vier donateurs zijn benaderd om een toestemmingsformulier in te vullen, zo niet dan zullen
ze van de site moeten worden verwijderd.
Toestemmingsformulier moet iets worden aangepast , spellingsfout eruit en ‘lid van de
vogelwerkgroep Berkelland’ eruit, zodat dit formulier ook voor niet leden en donateurs
gebruikt kan worden.
AVG
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Organisatie donateursavond

Naam is gewijzigd in: algemene info avond voor leden en niet leden. Ideeën die geopperd worden:
Broedvogelatlas/tuinvogels
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Organisatie coördinatorenavond 12 nov
Ijsboerderij Dommerholt ligt vast. Aankondiging is verstuurd, inloop 19.30 aanvang 20.00 uur.
Ben stuurt bestuur een overzicht van ingediende begroting 2017 en werkelijk gemaakte kosten.
Komt volgende week. Eind oktober stuurt Sonja een herinnering naar alle coördinatoren.

Zwaalfje
Marjon: dit loopt
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Evaluatie:
Excursie falsterbo 10 deelnemers, goed verlopen, goed georganiseerd, busje en een auto
6 okt Euro Birdwatch prachtig weer, veel mensen die voorbij kwamen
Ledenavond 8 okt goede opkomst, prettige sfeer, goed geleid
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kalender
12 nov coordinatorenavond
24 nov SOVON dag Apeldoorn onderling afspreken wie met wie mee rijdt
26 nov ledenavond de huve

Rondvraag en nieuwe datum
Sonja: hans stopt met controle/ringen steenuilen. Wie zouden we kunnen vragen dit over
te nemen?
reiskostenvergoeding is besproken.

Volgende datum: 17 dec (datum gewijzigd!) Ben 20.00 uur
Bespreken: nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst woe 9 jan (Sonja legt vast bij Melktap) 20.00 uur reeds vastgelegd
Ma 28 jan Henk
Ma 25 feb – Marjon
Ma 18 mrt ledenvergadering (Sonja legt vast bij Melktap) 20.00 uur reeds vastgelegd
Ma 29 april – Sonja
Ma 24 juni Ben

