
Besluitenlijst 01-10-2013 bestuur VWG Berkelland bij Co.  

1. De besluitenlijst van 19 augustus bij Peter wordt ongewijzigd aangenomen. 

2. Ingekomen post:  

- de gebruikelijke tijdschriften 

- een aankondiging van de landelijke uilendag op 12 oktober in Meppel. 

  Deze zal doorgestuurd worden naar de leden van de beide projectgroepen uilen. 

3. Terugblik Falsterbo-excursie. Veel soorten, maar weinig spectakel; slechte 

accommodatie. Volgend jaar niet weer naar Falsterbo. 

4. Terugblik gesprek verontruste leden. Sonja en Geert doen verslag. Gesprek is in 

goede harmonie verlopen. Er zal een inhoudelijk protocol worden gemaakt door 

deze groep. Wel is afgesproken dat zij zelf voor de organisatie gaan zorgen. De 

zaalhuur zal voor rekening van de vogelwerkgroep komen, maar de consumpties zijn 

voor eigen rekening. 

5. Sponsorverzoek Sovon-atlas wordt niet gehonoreerd; een meerderheid is tegen. 

6. Planning thema- en informele avonden, publieksavond en Alg. Ledenvergadering in 

het voorjaar van 2014. Voor dit jaar zijn dat nog 15 oktober thema-avond met Jos 

Korenromp in Ruurlo. Dan 4 november een informele bijeenkomst in de Huve te 

Eibergen en 26 november een korte ledenvergadering die om 19.30 begint met 1 

agendapunt, t.w. verkiezing nieuw bestuurslid, n.l. de beoogd penningmeester Ben 

Stegeman. De avond krijgt een vervolg als thema-avond over de Zwaluwen in 

Berkelland door Henny Waanders. In 2014 komen er 4 thema-avonden die in 

principe ingevuld gaan worden door steeds een projecttrekker over dat project. En 

er zal een donateursavond komen. Joost en Sonja buigen zich over de planning. 

7. Voortgang inning achterstallige contributies en donaties. Joost stuurt een allerlaatste 

uitdraai naar Geert, Sonja, Co en Cees. Op 31 oktober valt het doek en wordt 

definitief vastgesteld wie lid, dan wel donateur is en als gevolg daarvan hoe groot de 

oplage van ’t Zwaalfje zal worden. 

8. Organisatie inventarisaties en tellingen. Sonja gaat proberen zo veel mogelijk te 

achterhalen wie wat en waar telt. 

9. Oplage en verspreiding van ’t Zwaalfje. Volgens gemaakte afspraken. Cees krijgt de 

digitale versie toegestuurd van Luuk en stuurt deze naar de digitale leden en 

donateurs. Daarvoor zal Cees de mailadressen van deze donateurs van de 

penningmeester krijgen. 

10. Wat verder ter tafel komt 

- Ben vraagt wat van hem verwacht wordt op de ingelaste ledenvergadering. Co 



geeft aan dat een kort voorstellen voldoende is. 

- Peter vraagt over de plannen bij de Hambroekplas. Geert en Cees doen verslag. 

Cees zal Gerrit Ordelman informeren. 

- Sonja vraagt wanneer Henny Waanders terug is. De veronderstelling is dat hij net 

terug is. 

- Co vertelt te zijn gebeld door Rouwmaat met de mededeling dat er een koper is 

voor het zand. Mocht er in maart nog zand overblijven dan weer contacten over een 

steile wand-afwerking. 

- Joost vraagt wat we gaan doen met ons reservekapitaal. Dit punt wordt 

doorgeschoven. Verder wil Joost zijn huis verkopen en vraagt ieder van ons mee te 

helpen. 

11. Datum volgende bestuursvergadering. Afgesproken wordt om vooraf aan de 

ledenvergadering van 26 november om 19.00 uur even bij elkaar te komen wanneer 

dit nodig is. Anders wordt het 17 december 2013 om 20.00 uur bij Joost. 

 

  

 

 

 

 

 


