Notulen bestuursvergadering 3 september 2018
20.30 bij Marjon
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Notulen vorige vergadering 18 juni 2018
Goedgekeurd, wordt op de site geplaatst.
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Ingekomen post
Aanvraag ladder voor Neede
Is aangeschaft. Wordt beheerd door Benno Stortelder. Sonja zal dit vermelden op de site
onder eigendommen.
Harry Overbeek vraagt nestkastcontroleur voor Wolink Bos, Hans v Willigenburg stopt
hiermee.
Sonja stuurt een mail met info hierover naar alle leden.
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Lopende zaken:
AVG

Aanmeldformulier PDF door Marjon is ontworpen, Marjon stuurt Sonja nog de PDF
website aangepast: Sonja aanmeldingsformulier ivm AVG is aangepast
formulier getekend door actieve leden: Ben Sonja informeert naar de activiteiten bij de
projectcoördinatoren van de personen die geen lid zijn. Naar aanleiding daarvan wordt besloten ze te
verwijderen/ lid te maken/ een toestemmingsformulier te sturen. Donateurs die actief zijn worden
door Ben middels een formulier benaderd. Hiermee geven ze al dan niet toestemming dat hun naam
op de site wordt genoemd. Henk benadert Gerrit Stomps. Sonja benadert Karin Bosch.
SSL certificaat is aangevraagd, wacht op verifiëring via tel nr bij KvK.
Dinsdag wordt Sonja gebeld, daarna zal dit in orde worden gemaakt.
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Evaluatie:
24 juni bloemenboerderij Geesteren (Henk en Cees gedeeltelijk)
Grote opkomst, heeft een aantal leden opgeleverd
30 juni kraam Kronenkamp (Hans en Sonja)
Matige opkomst, geen leden
kalender
19 tm 23 september: Falsterbo
Coördinator Rob P 10 personen
oktober Euro Birdwatch
Sonja mailt info naar marjon. Marjon zorgt voor persbericht
8 oktober ledenavond
Henk en Ben gaan in ieder geval. Ben neemt toestemmingsformulieren mee ihkv de AGV
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Organisatie donateursavond
Naam wijzigen in algemene informatieve avond, voor leden en niet-leden. Henk stelt voor dit
naar het voorjaar te verplaatsen. Tuinvogels wordt als evt thema genoemd. Henk zal kijken of
hij hier een spreker voor kan vinden en probeert een datum in maart vast te leggen zodat
deze vermeld kan worden in het volgende Zwaalfje.
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Rondvraag en nieuwe datum
Ben: 198 leden. Idee: Bij 200ste lid extra aandacht in Zwaalfje/krant. 16 gezinsleden, 2
jeugdleden.
Vier leden die niet hebben betaald worden gebeld door Henk. 13 Donateurs die niet hebben
betaald worden uitgeschreven, zij krijgen geen Zwaalfje in decemer.
Marjon: Voor het Zwaalfje zijn nu 2 artikeltjes. Henk zorgt nog voor een artikel over de Patrijs
en iemand zal een verslag maken van Falsterbo.
Data:
Ma 29 okt Sonja
Ma 12 nov coördinatorenavond – Ben legt vast bij Dommerholt
Ma 10 dec Ben
Nieuwjaarsbijeenkomst woe 9 jan (Sonja legt vast bij Melktap)
Ma 28 jan Henk
Ma 25 feb – Marjon
Ma 18 mrt ledenvergadering (Sonja legt vast bij Melktap)
Ma 29 april – Sonja
Ma 24 juni Ben

