
Notulen bestuursvergadering 29 augustus  2017 

Aanwezig: Ben, Henk, Marjon, Sonja 

1 Notulen vorige vergadering 

Notulen zijn goedgekeurd 

 

2 Ingekomen post 

Vogelwerkgroep Berkelland ondersteunt beroepschrift Vogelwerkgroep Zutphen 

Vogelwerkgroep Zutphen heeft een beroepschrift opgesteld tegen het Besluit goedkeuring 

faunabeheerplan jacht en uitvoering vrijstelling 2017-2023. Vogelwerkgroep Zutphen heeft 

Mr. Ellen Koornwinder van Juncto Advocaten in Den Haag in de arm genomen om beroep aan 

te tekenen tegen dit besluit. 

We wachten dit nog af. 

 

Ingekomen post bij Ben van Henk Lammers:  

Henk heeft aan gegeven meer dan 650 km te zullen rijden tbv het ringen van uilen. We 

wachten de definitieve declaratie af. De limiet zal niet worden aangepast. Mocht Henk meer 

dan 650 km vergoed willen krijgen, dan zullen we dat tzt in bestuur overleggen. Ben 

communiceert dit met Henk. 

 

  578
 
 

 

 
 
  

4 Lopende zaken: 

 Statuten zijn opgevraagd. 

Statuten zijn op de site geplaatst. 

 

Nestelende oeverzwaluwen (20 paar) bij N18 omgeving Wesseldijk Eibergen (Henk) 

Werkzaamheden zijn stilgelegd. 

 

Notitie bermbeheer: reeds uitgegeven? 

Gemeente Berkelland gaat over op natuurlijk beheer, niet klepelen,m aar maiaen en 

afvoeren. Bermmaaisel wordt verwerkt als biomassa (door boeren omgeving Haarlo) of 

afgevoerd door Bruins en Kwast. Maaien moet leiden tot meer kruidenrijke bermen waardoor 

meer insecten aangetrokken worden. 

 

Kosten aanschaf 5 verrekijkers en 1 telescoop 

Henk: contact gehad met Vogelbescherming. Een geschikte verrekijker voor kinderen zou 

type íjsvogel’zijn, 150 euro per stuk. Voorstel in de ledenvergaderin: 4 kijkers aanschaffen 

voor leugdleden, maar ook voor de excursies voor volwassenen. Een telescoop met statief 

kost 1250 euro. Ook dit zal worden voorgesteld in de komende ledenvergadering tbv 

excursies voor jeugd en volwassenen. Henk zal het voorstel schrijven. 

Luuk kan wegens gezondheidsredenen de werkzaamheden voor het Zwaalfje niet meer 

uitvoeren. 



Zwaalfje 

Luuk heeft aangegeven ivm gezondheidsredenen te moeten stoppen met de werkzaamheden 

voor het Zwaalfje. Zijn activiteiten bestonden uit het plannen van een vergadering met de 

redactieraad, het verzamelen van artikelen, het benaderen van personen om een artikel te 

schrijven en het maken van een eerste opzet in het grafische programma. Henk vraagt een 

aantal leden of zij deze taak op zich willen nemen. Sonja stuurt een mail om alle leden te 

vragen of iemand dit misschien op zich zou willen nemen. 

Marjon biedt aan het Zwaalfje in zijn geheel op zich te nemen, mocht het niet lukken om hier 

iemand voor te vinden. Marjon heeft een eigen bedrijf: bedrijfsreclame. Het is een hele 

tijdsinvestering om het Zwaalfje twee keer per jaar geheel zelfstandig uit te brengen. Ze zou 

hiervoor dan een kleine vergoeding voor willen hebben. 

Begin oktober moet hierover een besluit worden genomen, aangezien het Zwaalfje in 

november weer uit moet komen. 

 

21 september lezing Albert Beintema 

Sonja zorgt voor een fles wijn en een bos bloemen. 

Marjon zorgt voor een aankondiging in de krant. 

 

 

5 Evaluatie:  

9 juli Natuur- en milieudag Lebbenbrugge 

Cees en Henk Lee zijn geweest. Niet voor herhaling vatbaar, te weinig PR aangegeven en te weinig 

belangstelling. 

 

6 Rondvraag en nieuwe datum 

Ben: We hebben 193 leden, dit is groeiende. We hebben 153 donateurs. Een aantal leden/donateurs 

heeft nog niet betaald. Deze worden besproken en er wordt actie op gezet. 

Henk: contact gehad met SOVON mbt de ijsvogel. Er worden weinig ijsvogels waargenomen, ook in 

Twente is het aantal ijsvogels teruggelopen, dit itt het westen. 

Ben zorgt de volgende vergadering voor overzichten mbt de uitgaven van de projectgroepen. 

Ben legt een bijeenkomst vast op ma 13 november voor de coördinatoren voor een terugblik van 

afgelopen jaar, de gemaakte kosten en om alvast te horen wat de eventuele plannen voor komend 

jaar zullen zijn. Ben regelt locatie (Dommerholt 19.30) en uitnodiging. 

 

Volgende vergadering: maandag 9 oktober 19.30 bij Sonja 

 

 


