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NOTULEN
Algemene Ledenvergadering Vogelwacht Uffelte e.o.,

gehouden op 26 februari 2015 in Café/Rest. Frederikshaven te Uffelte

Afwezig met kennisgeving: Engelbert van der Giessen; Margreet van der Valk; Ton Rutten; Will en
Pieter Hoornstra;

1. De voorzitter opent de vergadering en blikt terug op een jaar waarin de vereniging afscheid heeft
moeten nemen van penningmeester Gerard Zondag.
Een extra punt op de agenda wordt 9a: Website

2. Notulen jaarvergadering 26 februari 2014 liggen op tafel. Er zijn geen opmerkingen.

3. Mededelingen / Ingekomen stukken
 Het bestuur kwam in 2014 7 keer bijeen in dorpshuis De Vlasbarg’n.
 Het bestuur heeft besloten om m.i.v. 2015 een machtiging à 2,50 euro te sturen aan die leden

die graag het jaaroverzicht op papier willen behouden. Als niet op de machtiging wordt
ingegaan, wordt geen papieren jaaroverzicht verstrekt.

 Het ledenaantal staat op 680 en wordt bijgehouden door Jannie Veldman. Zij doet hierbij een
oproep voor een nieuwe bezorger voor de Meerkamp / Havelte Noord. Hans Krol meldt zich
aan.

 In 2014 is gestart met het aanvragen van vergunningen aan die landeigenaren die terreinen
bezitten welke worden betreden door werkgroepen of werkgroepleden van onze vereniging.

 Vogelwacht Uffelte is in april 2014 genomineerd voor de Harry de Vroome penning.
 Ons lid Arne Kijk in de Vegte en zijn vriend Jeffrey Spang hebben i.v.m. hun studie

Milieukunde een afstudeeronderzoek gedaan naar de locaties van de steenuilennestkasten in
relatie tot het biotoop. Zij werden hierin bijgestaan door enkele leden van onze werkgroep
Steenuilen.

 Een afvaardiging van het bestuur heeft een ontmoeting gehad met het nieuwe
gemeentebestuur. Het idee is om dit jaarlijks te herhalen in een zgn. Groen Platvorm.

 Het  bestuur heeft een ontmoeting gehad met de bestuurder van de Heide Expres Jan
Kootstra om zo tot een overeenkomst te komen om bepaalde trajecten uit zijn route te weren
tijdens het broedseizoen. De gemeente Westerveld is bezig met een evaluatie m.b.t. de
ontheffing.

 Kunstenaar Harm Echten schonk 15 etsen van steenuilen, welke binnen de vereniging
geveild zijn. Notaris Jaap Oosten heeft na de inschrijving de trekking verricht.

 Erwin Bruulsema, coördinator van de steenuilenwerkgroep, heeft de plaats van Martijn Snijder
ingenomen als regiocoördinator van de Steenuilenwerkgroep Drenthe.

 Ronald Hoogenhout wordt hoofdcoördinator van de zwaluwenwerkgroep en Greet Glotzbach
neemt het subcoördinatorschap Havelte over van Sanne van Gemerden. Sanne blijft wel
werkgroeplid.

 Gerard Veerkamp heeft zich aangeboden als algemeen tekstcriticus van o.a. redactionele
teksten t.b.v. de media en het jaaroverzicht. De lay out van het jaaroverzicht wordt verzorgd
door Henk Bouwmeester. Beide heren worden bedankt daarvoor.

 Nico Beemster en onze leden Erwin Bruulsema, Arend van Dijk, Geert Drogt en Albert
Henckel hebben het afgelopen jaar lezingen of excursies verzorgd, of wel pro deo voor onze
vereniging. Ook deze heren worden bedankt.

 Ook Erwin Bruulsema wordt bedankt voor zijn werk als webmaster.
 De Vogelwacht ontving een brief van de executeur van wijlen ons lid Joop de Meza, met

daarin de mededeling dat Joop aan de Vogelwacht een legaat nalaat van € 7.000.
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4. Het financieel verslag 2014 ligt op tafel en wordt toegelicht door de waarnemend
penningmeester, Jos van Luit. In het kort gaat hij in op het nieuwe incassoprogramma Sepa
Direct, welke per 1 januari 2014 is ingegaan.

5. Kascommissie
De kascommissie, bestaande uit de heren Tom Griffioen en Gerard Assink, heeft de kas op 19
februari jl. gecontroleerd en akkoord bevonden. Tom complimenteert de waarnemend
penningmeester met de keurige overname na het overlijden van Gerard Zondag. Op advies van
de kascommissie moet aan de volgende punten aandacht worden besteed:

 Rekeningschema (verzameling kostenposten) opnemen
 Bij  de post “geldmiddelen” horen ook overige middelen
 Update Aanspr. Verz. Bestuur
 Aanspr. Verz. Leden, naast de collectieve vrijwilligers verzekering van de gemeente
 ANBI status voorwaarden aanvullen op de website m.b.t. beleidsplan, exploitatie,

vergoeding bestuur, etc.
De kascommissie verleent de penningmeester decharge. De voorzitter bedankt de kascommissie.

6. Benoeming nieuw lid kascontrole (aftredend Tom Griffioen)
De voorzitter bedankt Tom voor zijn inzet als kascommissielid, waarna Ton Rutten als nieuw
kascommissielid wordt aangesteld, zoals overlegd op de ALV in febr. 2014.
Harald de Graaf meldt zich aan als reserve kascommissielid.

7. Het Jaarverslag 2014 wordt voorgelezen door de secretaris, ondersteund door foto’s.

8. De secretaris doet Verslag van de werkgroepen 2014 en ondersteund dit middels de beamer.
.

9. Bestuurssamenstelling De dames Femmie Prikken en Martha Sol zijn aftredend en stellen zich
beide herkiesbaar. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Na het overlijden van Gerard Zondag ontstaat een vacature en inmiddels heeft Athilde Middelveld
zich kandidaat gesteld en ook hiermee gaat de vergadering akkoord.

9a  Website
 Tijdens de Coördinatorenavond op 13 maart 2014, waar Bart Hoekstra zijn plannen m.b.t. de

nieuwe website en nieuwsbrief presenteert.
Kees Reijerkerk heeft zich aangemeld als toekomstig webbeheerder.

 Een klankbordgroep van een tiental leden heeft zich gebogen over de voorstellen voor de
nieuwe website.

10. Rondvraag
Gerard Mulder : de vergunningen van de landeigenaren moeten meegenomen worden het veld in.
Jan Winters merkt op dat de werkgroepleden ook van de Sovon een zgn. “Ontheffing voor het
verbod op nesten zoeken” nodig is. Deze zullen worden aangevraagd.

11. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt hen uit
om na de pauze de lezing bij te wonen van Ruurd Jelle van der Leij.


