Aan de leden van de Vogelwacht Uffelte e.o.
Datum: Januari 2018
Betreft: Algemene Ledenvergadering

Namens het bestuur van de Vogelwacht Uffelte e.o. nodigen we u uit voor de jaarvergadering op
donderdag 22 februari 2018.
De vergadering zal worden gehouden in café/restaurant “Frederikshaven”, Rijksweg 41 in Uffelte.
Aanvang: 20.00 uur.

AGENDA

1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Notulen jaarvergadering 23 februari 2017
Ingekomen stukken / Mededelingen
Veiligheid vrijwilligers en ARBO wetgeving
Financieel verslag.
De veiligheid van de vrijwilligers, tijdens hun werkzaamheden binnen de werkgroep, moet
gewaarborgd zijn. De Arbowet eist dit ook van ons als bestuur. Dit alles brengt relatief veel
kosten met zich mee. Wij stellen de vergadering dan ook voor de contributie te verhogen.
Tijdens de vergadering lichten wij dit toe en doen u een voorstel voor de verhoging.
6. Verslag kascommissie door de heren Harald de Graaff en Derk van der Helden
7. Benoeming nieuw lid kascontrole (aftredend Harald de Graaff)
8. Jaarverslag 2017
9. Verslag werkgroepen 2017
10. Bestuurssamenstelling
Aftredend en herkiesbaar: Marinus Jousma
Aftredend en herkiesbaar: Femmie Prikken
Femmie legt haar functie als secretaris van onze vereniging neer, maar blijft als algemeen
bestuurslid.
Wij zijn in gesprek met een kandidaat die als bestuurslid de functie van secretaris wil
vervullen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering meer hierover.
11. Handelwijze bestuur Vogelwacht Uffelte e.o. bij (externe) bedreiging natuur in het algemeen en
vogels in het bijzonder.
12. Rondvraag
13. Sluiting.

Na de pauze:
Piet Schuttelaar, natuurfotograaf uit Stein, zal beelden laten zien van zijn woonomgeving, het mooie
Zuid Limburg alsmede een presentatie over zijn project Torenvalk.

Over Piet:
Zijn passie fotografie combineert hij vooral met zijn natuurbeleving. Maar ook de mens vindt hij
intrigerend en vaak fotogeniek. Daarnaast schrijft hij poëzie, geeft presentaties, fotoworkshops en
houdt fotobesprekingen en –beoordelingen. Hij is natuurgids, columnist voor VIA Limburg, waar hij
wekelijks een artikel - aangekleed met een foto - schrijft over zijn struintochten / ervaringen. Ook
publiceert hij in diverse natuurbladen en is tevens eindredacteur van De Natuurgids. Piet heeft
diverse foto-opleidingen genoten en 11 jaar part-time bij een beroepsfotograaf gewerkt, heeft een
uitgebreide foto-cv met prijzen, bijzondere markeringen en herinneringen.
Aan de kunst gerelateerd geniet hij van zijn ( virtuele ) pen en zijn fotocamera. Vanaf begin januari
tot en met juni 2018 is zijn foto-expositie in de bibliotheek in Valkenburg aan de Geul te bewonderen.
Deze wordt vanaf april voor een groot deel gewisseld met ander werk van zijn hand. De expositie
bevat vooral foto’s, maar ook gedichten, in combinatie met een foto.
Zie ook zijn website: http://www.pbase.com/peterfree

