Notulen jaarvergadering
23 januari 2019
Afgemeld:
Karin den Daas, Jacques van Dijk, Frans Everaerts, Coen Gabriels, Rene Horsten, Leon Goossens, Diana
Knapen, Jos Kunnen, Toos van Lierop, Har Luyten, Erik Phillipus, Raymond Pahlplatz, Otto Plantema, Meinse
vd Velde, Henk Verheijen, Riet vd Wouw.
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Opening.
Voorzitter opent de bijeenkomst om 19.45 uur en heet allen welkom.
Mededelingen.
Presentatie: op 21 februari organiseert de stichting BIJ-zzzaak een informatieavond . Aanvang 19.30.
Locatie Gasterij de ontmoeting, Brugske 16 Nederweert. De avond gaat over het vlinder- en
bijvriendelijk inrichten van een tuin. Tevens is er aandacht voor het afkoppelen van regenwater in
tuinen.
Bomenkap Leveroysedijk: In de raad is besloten dat circa de helft van de bomen langs de Leveroysedijk
wordt gekapt. Berm wordt heringericht. Bij wethouder Voss wordt verzoek neergelegd om het
Groenoverleg weer op te starten.
Bijzondere waarnemingen.
Tijdens de Midwintertelling werden in De Banen baltsende Grote Zilverreigers waargenomen;
Middelste Bonte Specht werd prachtig gezien in Weerterbos; In de omgeving van de Molenweg huist
een grote zwerm Spreeuwen; tijdens de PTT telling werden opvallend veel Kramsvogels waargenomen;
de patrijsakkers zijn in deze tijd van het jaar ook veel andere soorten geschikt. In een akker werden 120
Ringmussen geteld, zeer bijzonder voor een soort die hard achteruit gaat. Jan Brinkmans maakt een
kritische opmerking over Waarneming.nl . Een waarneming van een Glanskop werd in twijfel getrokken
en geschrapt. Is meerdere leden overkomen. Frank Meeuwissen vult aan dat de waarnemingen
wetenschappelijk worden gebruikt. Twijfelachtige/ niet goed gedocumenteerde waarnemingen van
lastige soorten worden extra kritisch bekeken en soms door de beheerder geschrapt. Dat wil overigens
niet zeggen dat de waarneming niet correct was.
Financieel verslag 2018.
De penningmeester geeft middels een presentatie uitleg over de inkomsten en uitgaven over 2018. De
financiën met betrekking tot het jubileumjaar worden apart weergegeven. Op de jaarvergadering van
2018 is eerder aangegeven dat er op het eigen vermogen ingeteerd mag worden gezien de financieel
sterke positie. Door voorspoedige sponsoring en minder uitgaven dan begroot is slechts €2.799, 96 op
het eigen vermogen ingeteerd. Het saldo op de rekening per 31 december 2018 bedroeg € 13.049, 57
Leden die een totaaloverzicht willen ontvangen kunnen zich tot de penningmeester wenden. De
penningmeester vult aan dat de contributie in 2019 voor zowel leden als huisgenoten gelijk blijft
namelijk €17,00 en €8,50.
Verder heeft bestuur besloten om geen ANBI status aan te vragen. Deze status maakt het mogelijk aan
derden om giften te doneren. Status moet worden aangegaan voor een periode van 5 jaar en het
financiële overzicht van de vereniging moet op internet worden gepubliceerd.
Controle kascommissie
Theo Burgers en Mark Koolen hebben de kas gecontroleerd. Bij afwezigheid van Mark brengt Theo
verslag uit. De kascommissie heeft op 15 januari de controle uitgevoerd en de stukken
steekproefsgewijs gecontroleerd. Alles werd in goede orde bevonden en Theo vraagt de vergadering om
de penningmeester en het bestuur decharge voor het boekjaar 2018 te verlenen. Vergadering gaat
unaniem akkoord.
Benoeming kascontrole commissie. Mark Koolen is aftredend.
Mark Koolen is aftredend en niet herkiesbaar. Tineke Knabben meldt zich aan waarvoor dank. Theo
Burgers gaat zijn tweede jaar in.
Jaarverslag 2018.
Secretaris doet verslag van de activiteiten en bijzonderheden over 2018. Er zijn geen opmerkingen.
(naschrift: de presentatie over de Groene Specht in mei ontbrak in het jaarverslag en is alsnog
toegevoegd).
Bestuursverkiezing. Cor de Nijs (voorzitter) is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Voorzitter Cor de Nijs stelt zich herkiesbaar. Er hebben zich bij het bestuur geen tegenkandidaten
gemeld. Cor wordt met algemene stemmen door de vergadering herkozen.
Huldiging 25 jaar lidmaatschap.
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Jan Kluskens viert dit jaar zijn 25 jarig lidmaatschap bij de vereniging. Jan ontving uit handen van de
voorzitter een bos bloemen en DVD over de Strabrechtse Heide. Jan van harte gefeliciteerd.
Bekendmaking VWG lid van het jaar.
De titel lid van het jaar valt Erik Phillipus te beurt. Erik heeft de website gereviseerd en opnieuw
ingedeeld. Erik heeft deze tijdrovende klus geheel gratis uitgevoerd. Heel veel dank daarvoor. Erik kon
ivm afspraken niet aanwezig zijn. De cadeaubonnen worden alsnog overgebracht.
Uitreiking wisseltrofee de Gouden Slagpen.
De Gouden Slagpen werd dit jaar aan twee leden uitgereikt die zich vanaf 1994 op vele fronten
verdienstelijk maken: Jan Janssen en Theu Reemers. Jan en Theu doen bijna alles samen. Beiden zijn
vanaf 1994 actief bij de PTT-tellingen en het broedvogelonderzoek en vanaf 1995 bij de
Midwintertelling. Tot 2017 hebben Jan en Theu zich actief ingezet voor de kerkuilenwerkgroep. Theu
heeft daarnaast geruime tijd weidevogels beschermd en Jan was bestuurslid in 2000-2013 en
vicevoorzitter in 2005-2013. Een dik verdiende trofee voor beiden. Voorzitter reikte naast de trofee en
de bloemen ook een goed gevuld bierpakket uit.
Voorzitter richt tot de vergadering voor een bijzonder moment. Het bestuur mag ereleden voordragen en
dat gaat deze avond gebeuren. De eervolle onderscheiding werd uitgereikt aan May Reemers. May is
vanaf 1999 coördinator van de vogelcursus. Deze is tot in de puntjes verzorgd en wordt door de
deelnemers zeer hoog gewaardeerd. Veel deelnemers aan de cursus zijn lid van de vereniging
geworden. May zorgt regelmatig voor een update van het materiaal. Daarnaast heeft May drie keer een
inventarisatie cursus georganiseerd. May was in 2000-2013 penningmeester van de vereniging. May
organiseerde natuuractiviteiten op familiedagen en in het verleden ook voor de natuurwerkgroep
Nederweert. Bovendien is May buiten de vereniging al vele jaren actief bij natuurprojecten voor de
basisschool in Ospel. May ontving naast de bloemen en cadeaubon de zilveren speld met logo van de
vereniging. May van harte gefeliciteerd.
Rondvraag
Harrie Hermans: vraag of het bestuur op de hoogte is van het deltaplan biodiversiteit. Dit plan wordt
opgepakt door grote organisaties op gebied van natuur en landbouw met als doel de biodiversiteit in het
landschap te bevorderen. Bestuur was niet op de hoogte. Harrie stuurt het plan door. Jan Kluskens wijst
in dit kader op het gebruik van ‘bestrijding’ van luizenoverlast in lindebomen in Nederweert. Het
gebruikte middel is verboden en heeft grote gevolgen voor andere fauna. Jan heeft hier al contact over
gehad met de gemeente Nederweert. Het middel werkt averechts op biodiversiteit.
Jan Jonkers: de berm langs de Noordervaart thv Hulsen is geheel kortgezet. Kan daar iets aan worden
gedaan. Het is bij het bestuur onbekend hoe dit zit en of de berm van de gemeente is of van
Rijkswaterstaat . De Noordervaart gaat volledig op de schop. In 2016 en 2017 is de vereniging aanwezig
geweest op info-bijeenkomsten. Daarna is niets meer gehoord. Wordt navraag naar gedaan.
Sluiting
Voorzitter sluit de bijeenkomst om 21.00. Daarna was nog gelegenheid om onder genot van een hapje
en drankje na te praten.

