Notulen jaarvergadering 24 februari 2016
Afmeldingen: Truus van Gog, Rene Horsten, Bart Janssen, Mat Knapen, Jos Kunnen, Guus Levels,
Toos van Lierop, Mariet Mackus, Willem Maris, Theu van Roy, Frank van Sebille, Mark van Thuijl,
Henk Verheijen, Toos Wijen
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Opening.
Voorzitter opent de bijeenkomst om 19.45 uur en heet allen welkom. op de
bijeenkomst zijn 42 leden aanwezig.
Notulen 16 december 2015.
Geen opmerkingen.
Mededelingen.
Verjaardag. Harrie Doensen is ons oudste lid en een van de meest trouwe bezoekers
op de bijeenkomsten. Harrie is onlangs 90 jaar geworden. Harrie van harte proficiat.
Basiscursus. De basiscursus Vogels Kijken is weer gestart. Er zijn 25 cursisten en liefst
34 !!!!! personen staan op de wachtlijst voor 2017. Cursus wordt dit jaar gegeven op
de zorgboerderij Bosserhof. Tot nu toe kon men na aanmelding als lid gratis aan de
cursus deelnemen. Vanaf 2016 dient men ten minste 1 jaar lid te zijn wil men de
cursus gratis kunnen volgen.
Broedvogelonderzoek. Provincie Limburg heeft gevraagd of VWG de
broedvogelgegevens 2016 mag overnemen. Daarbij is tevens gevraagd om het gebied
oostelijk van de Zuid willems-Vaart op een aantal soorten extra te onderzoeken. Dit
betekent voor de tellers een behoorlijke extra inspanning. Vereniging ontvangt een
vergoeding van euro 1200,- Bedrag wordt deels besteed aan een BBQ voor de
deelnemende tellers en plantmateriaal voor 150 meter vlechtheg.
Steenuilen Meijel. VWG helpt bij de voortzetting van steenuilenbescherming in
Meijel. Zijn mensen voor benaderd. Onze eigen coördinator Har Luijten is hierbij
betrokken.
Trektelpost. Via tellers op de trektelpost is verzoek ontvangen voor de aanschaf van
een voicerecorder. Is vooral bedoeld om de zeldzamere soorten op naam te brengen
en dat tevens te kunnen bewijzen. Initiatief wordt met bedrag van € 100 tot max
€150,- ondersteund. Restbedrag wordt door telgroep zelf bijgelegd. Afvaardiging
telgroep beheert het apparaat.
Bijzondere waarnemingen.
Eerste Kraanvogels zijn terug. Vogels werden gezien bij de Mussenbaan, in Weert en
Daatjeshoeve. Grootste groep was 100 exemplaren groot. Langs de Mussenbaan
werden drie Goudvinken wargenomen. De visvijver van Ton Nieskens wordt
momenteel door een IJsvogel leeggevist; de soort werd ook langs de Veldweverstraat
waargenomen; Bij sluis Hulsen en een sloot langs de Kruisstraat werden Grote Gele
Kwikstaarten waargenomen, Op de Banen werden 20 Kleine Zwanen geteld; Putters
werden in leuke aantallen waargenomen in een tuin in Nederweert en op de
Bredeweg; In een tuin aan de Molenweg werd een Grote Bonte Specht waargenomen
Ingekomen en uitgaande stukken.
Geen.
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Financieel jaarverslag 2015.
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Penningmeester Tineke Knabben doet verslag over de financiën in 2015. De
inkomsten en uitgaven worden besproken. De vereniging had per 31 december een
saldo van € 13.092,53 in kas. Ton Nieskens stelt voor om zakelijke rekening in een
particuliere rekening om te zetten. Scheelt in de kosten. Wordt onderzocht.
Controle Kascommissie.
Theu Briels en Ton Timmermans hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden.
Ton verzoekt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen, waarvan
akte.
Benoeming Kascommissie. Ton Timmermans is aftredend.
Theu Briels gaat het tweede jaar in, Ton Timmermans is aftredend en wordt voor zijn
inzet bedankt. Jo Kluskens biedt zich spontaan aan om de plaats van Ton over te
nemen.
Jaarverslag 2015.
Secretaris Thijs Loven doet verslag over bijzonderheden en activiteiten in 2015. Er zijn
geen opmerkingen.
Lid van het jaar.
Het bestuur heeft Michiel Zwaneveld tot lid van het jaar gekozen. Michiel is een zeer
enthousiast en gewaardeerd lid en is de laatste jaren nadrukkelijk in beeld bij de
uitvoering van het vrijwilligerswerk. Michiel gefeliciteerd.
Uitreiking Gouden Slagpen
De gouden slagpen is een nieuw initiatief en bedoelt voor leden die zich al vele jaren
op een bijzondere wijze voor de vereniging inzetten. De eerste uitreiking van de
wisseltrofee viel te beurt aan Jan Brinkmans. Jan is lid van het eerste uur, maakt zich
vanaf 1994 verdienstelijk als broedvogelteller, heeft vele jaren weidevogels
beschermd, doet jaarlijks mee aan de PTT-telling en trektellingen en verleent hand en
spandiensten bij de vogelcursus. Jan van harte gefeliciteerd.
Rondvraag.
Lei Reemers. Deelt mede dat voor de bijen de stichting BIJ-Zaak is opgericht.
Frans Everaerts: doet oproep om deel te nemen aan de jaarlijkse schoonmaakdag in
het buitengebied. Datum 19 maart 08.30 uur bij de gemeentewerf.
Bestuursverkiezing.
Jos Reemers (voorzitter) is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
Jos Reemers heeft bij het bestuur aangegeven om na zes jaar zijn functie als
voorzitter vacant te stellen. Jos wordt bedankt voor de voortreffelijke wijze waarop
hij de vereniging de afgelopen jaren heeft geleid. Jos was in deze periode zeer
betrokken bij het wel en wee van de vereniging en heeft zijn taak als voorzitter
uitstekend volbracht. Daarnaast bleek Jos bijzonder prettig in de omgang op zowel de
leden- als bestuursbijeenkomsten. Jos nogmaals bedankt voor alles wat je voor de
verenging hebt betekend. Namens de vereniging werd Jos een attentie aangeboden.
Bij het bestuur hebben zich geen kandidaten voor de vacante functie van voorzitter
gemeld. Het bestuur is zelf op pad gegaan en heeft Cor de Nijs benaderd. Cor is
akkoord gegaan en heeft aangegeven voor een periode van drie jaar het
voorzitterschap te willen waarnemen. Cor welkom als voorzitter en veel succes.
Sluiting.
De bijeenkomst werd om 20.45 uur afgesloten waarna nog geruime tijd werd
nagetafeld.

