
 

 

 
 

                                                                                                                               

 

 
 

Namens het bestuur van de Vogelwacht Uffelte e.o. nodigen we u uit voor de jaarvergadering op 
donderdag 23 februari 2016. 
 
De vergadering zal worden gehouden in café/restaurant “Frederikshaven”, Rijksweg 41 in Uffelte. 
 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
 
 

 
 

 
 

Na de pauze: Beamerserie Bijzonder Weidevogelbeheer Wommels – Foto Booi  

Aan de leden van de Vogelwacht Uffelte e.o. 
 
Datum:  Januari 2017 
Betreft:  Algemene Ledenvergadering 

AGENDA 
 

1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering 16 februari 2016 (te downloaden op de website) 
3. Ingekomen stukken / Mededelingen 
4. Veiligheid vrijwilligers en ARBO wetgeving 
5. Financieel verslag  
6. Verslag kascommissie door de heren Ton Rutten en Harald de Graaff 
7. Benoeming nieuw lid kascontrole (aftredend Ton Rutten) 
8. Jaarverslag 2016 
9. Verslag werkgroepen 2016 
10. Bestuurssamenstelling 

Aftredend en niet herkiesbaar:  Martha Sol            
Aftredend en herkiesbaar:  Jos van Luit en Geert Drogt 
Benoeming nieuw bestuurslid: Marinus Jousma 

Marinus heeft sinds juni 2016 de bestuursvergaderingen 
bijgewoond en het bestuur stelt voor Marinus formeel te 
benoemen als bestuurslid, waarbij hij indien nodig de 
functie van vice voorzitter op zich zal nemen. 
Formeel kunnen zich voor de vergadering nog 
tegenkandidaten melden. 

11. Rondvraag 
12. Sluiting 
 

  
 

 



 

 

 
Watersnippen 

 
 

 
We blijven nog even de nadruk leggen op de weidevogels die het erg moeilijk hebben.  
Na de 2 excursies in 2016 naar Murk Nijdam en in januari j.l de lezing van Astrid Kant, nu deze 
presentatie van Foto Booi uit Gees: 
 
“Na vijf jaar (voorjaar, zomer, herfst) alle gebeurtenissen te hebben gevolgd en gefotografeerd bij 
veehouder Murk Nijdam in Wommels, komen we met een geheel vernieuwde beamerserie. Op deze 
bijzondere plek (de enige in zijn soort in Friesland) staat u oog in oog met baltsende en broedende 
visdiefjes, kluten met jongen, oeverlopers, watersnippen en kemphanen. Al deze vogelsoorten, en 
nog vele andere, zijn hier de afgelopen seizoenen aanwezig geweest. Na alle negatieve berichten 
over de gruttostand, kunnen wij u berichten dat door de manier van beheer van deze veehouder het 
aantal broedgevallen opnieuw spectaculair is gestegen (130 broedgevallen op 30 ha vogelland). Laat 
u verrassen door deze beamerserie en het hierbij behorende verhaal over een zeer bijzonder mens,” 
aldus Foto Booi.” 
 
Aan degene die de excursies in mei hebben gemist geeft deze presentatie een mooie impressie van 
het plas-dras gebied van boer Murk. Degenen die wel mee geweest zijn kunnen deze avond weer 
even nagenieten. 
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