Notulen Jaarvergadering donderdag 16 februari 2017
Afmeldingen: Joost van Beek, Jacques van Dijk, Frans Everaerts, Truus van Gog, Harry Hermans,
Rene Horsten, Har Luijten, Hans Melters, Anton Panhuijsen, Otto Plantema, Lei Reemers, Mark van
Thuijl, Karin Wulms, Michiel Zwaneveld.
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Opening
Voorzitter opent de bijeenkomst om 19.45 uur en heet allen welkom. Er zijn 38 leden
aanwezig.
Notulen 7 december 2016
Geen opmerkingen
Mededelingen
Broedvogelonderzoek. Ook dit jaar hebben we weer een opdracht van de provincie gekregen
voor aanvullend onderzoek. Gaat om gebied ten westen van de Zuid Willemsvaart. Vereniging
ontvang een vergoeding van €1200,Bijzondere waarnemingen
Weerterbos, In de Vloed: Middelste Bonte Specht, IJsvogels op diverse plekken en opnieuw
bij de vijver van Ton Nieskens midden in het dorp. Er zijn acht Nonnetjes en vier Grote
Zaagbekken gezien. Bijzonder is het langdurig verblijf van een groep Kleine Zwanen. Een van
de vogels is voorzien van een Russische ring. Bij de Kievitsloop werden vijf Kraanvogels
opgemerkt. Eerste Wulpen werden gezien evenals drie Kemphanen.
Financieel verslag 2016
De penningmeester doet verslag van het boekjaar 2016. Tegen over € 4420,82 aan inkomsten
stond een bedrag van € 2751,31 aan uitgaven. Op 31 december bedroeg het vermogen
€ 14761,04.
Controle kascommissie
Jo Kluskens en Theu Briels hebben de kas gecontroleerd. Jo brengt een positief verslag uit
aan de ledenvergadering voor wat betreft het gevoerde beleid en verzoekt de algemene
ledenvergadering om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen over het
afgelopen boekjaar, waarvan akte.
Benoeming kascommissie. Theu Briels is aftredend.
Mark Koolen en Ger Sentjens bieden zich aan om de kas over het boekjaar 2017 te
controleren. Ger neemt in verband met toetreden van Jo Kluskens tot het bestuur, de plek van
Jo voor een jaar over. Ger is in 2018 aftredend
Jaarverslag 2016
Secretaris doet verslag van de activiteiten en bijzonderheden in 2016. Er zijn geen
opmerkingen.
Bestuursverkiezing. Frank Meeuwissen is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Tineke
Knabben (penningmeester) is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Math Fiddelaers
(vice voorzitter) is tussentijds aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft twee
kandidaten benaderd en bereid gevonden.
Frank Meeuwissen wordt door de leden voor een nieuwe termijn herkozen. Naast de twee
door het bestuur benaderde kandidaten hebben zich geen andere kandidaten gemeld. Jo
Kluskens wordt als penningmeester voorgedragen en Ria Klaessens als bestuurslid. Jo en Ria
worden door de leden met algemene stemmen gekozen. Dank, en heel veel succes. Voorzitter
dankt penningmeester Tineke Knabben voor de zes jaar dat zij haar taak op voortreffelijke
wijze heeft volbracht en de prettige wijze waarop binnen het bestuur werd samengewerkt.

Tineke ontving een bos bloemen en cadeaubon.

Math Fiddelaers heeft besloten om na vijf jaar deelname aan het bestuur te stoppen. Math
wordt eveneens hartelijk bedankt voor de samenwerking en de inzet voor de verenging. Math
ontving een bierpakket en cadeaubon.
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Lid van het jaar
De eer van lid van het jaar viel dit jaar te beurt aan Willem Maris. Willem is zeer begaan met
het lot van de weidevogels en doet er alles aan om Wulp, Kievit, Scholekster en Grutto voor
Nederweert te behouden. Naast veel inzet met de beschermers heeft Willem veel contacten
met het waterschap, grondgebruikers, de milieucoöperatie en worden regelmatig artikelen
gepubliceerd. Willem proficiat. Je hebt het dik verdiend.
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Uitreiking wisseltrofee de Gouden Slapgpen
Jan Brinkmans mocht de wisseltrofee dit jaar aan Henk Fiddelaers overhandigen. Henk is al
vanaf 1995 teller in het Weerterbos, heeft jarenlang steenuilen beschermd en kasten gemaakt,
en heeft meer dan 20 jaar deelgenomen aan de PTT-tellingen en Mid Wintertellingen. Al met
al een zeer verdienstelijk lid. Henk proficiat met deze trofee.
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Rondvraag
Mark Koolen. Bij de Schoorkuilen, Schoordijk zijn diverse vogels doodgereden. Weg is hier
soms een racebaan. Via buurt zal verzoek worden gedaan of er mogelijkheden zijn om
drempels aan te brengen.
Jan Brinkmans: VWG heeft een heel fraaie vlag. Jan verzoekt om de vlag tijdens de
vergaderingen te presenteren. Daar gaan we na afloop van de basiscursus mee beginnen.
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Frans Orbon/Theu van Roy. Wordt opgemerkt dat het gebied de Schoorkuilen na de
herinrichting er fantastisch uit ziet. Uitvoering en beheer valt onder de Provincie. Minder fraai
zijn de vele loslopende honden. Wordt met Limburgs Landschap besproken.
Sluiting
Voorzitter sluit het vergader deel om 20.45 uur en dankt allen voor hun inbreng

De printer van de vereniging werd gratis aangeboden. Vooraf hadden Elly Sentjens, Willem Maris,
Herman Hermans en Otto Plantema hun interesse kenbaar gemaakt. Na loting was Herman Hermans
de gelukkige.
Na de vergadering werd onder genot van een hapje en drankje nog geruime tijd gezellig nagetafeld.

