Notulen ledenvergadering 18 juni 2019
Aanwezig:
Klaas van den Berg, Bert Winters, Teije van Seijen, Monique Verbeek, Theo Neuvel, Johan van der
Vegt, Joop Neuvel, Bob Woets, Jeroen van Assema, Annemieke Vredegoor, Leen van der Meij, Luc
Smit
Afmeldingen:
Peter Meijer, Otto de Vries, Kors Jan Snoeij, Ada Engel, Marjorie Pigge, Jan Eichhorn
Opening
Door Bob
Accorderen van de agenda
- Toevoegen rondvraag
Notulen van 19 maart 2019
Geen opmerkingen tov notulen 19 maart 2019
Mededelingen
- Nieuwe laptop via Agriport gekregen, contact met Agriport is nieuw leven ingeblazen en is
goed.
o Monique vraagt naar hoe vaak Wierhaven in gesprek is met Agriport. Gezien er veel
grond open ligt en het misschien mogelijk is om bloemmengsel in te zaaien daar
waar gegraven worden voor de kabels.
Bob geeft aan dat we zo’n beetje 4x per jaar daar naar toe willen gaan. Vanuit Wierhaven
gaan Klaas en Jeroen. Luc vanuit de Kerkuilenwerkgroep. Het idee zal meegenomen worden.
- Afsluiting RaboClub Sponsor actie, 50 stemmen €288 opgebracht. Project: ergens in het
werkgebied een Ooievaarspaal plaatsen
Statuten
Kleine wijzigingen in de statuten.
2/3 van de aanwezigen moet voor stemmen.
Stemming voor: 10
Stemming tegen: 0
Unaniem aangenomen.
Huishoudelijk reglement:
Eén opmerking per mail gehad van Kors Jan, dit betrof een taalfout.
Vragen over het huishoudelijk reglement:
- Teije vraagt of mensen buiten de Wieringermeer ook lid mogen worden
o Dit is niet veranderd t.o.v. het vorige reglement
Stemming ½ van de aanwezige dienen voor te stemmen om het huishoudelijk reglement te
wijzigingen;
Stemming voor: 10
Stemming tegen: 0
Unaniem aangenomen.
Portokosten Meerkoet:
Voor mensen buiten het werkgebied gaan we portokosten rekenen.
Voor mensen die buiten het werkgebied wonen zal dit bedrag op de contributie komen, dit is €5.

Als men buiten het werkgebied van Wierhaven woont en geen portokosten wilt betalen is er de
mogelijkheid om de Meerkoet digitaal te ontvangen.
Geen bezwaren voor dit punt.
Rondvraag:
- Teije waarom er geen excursie dit jaar is met het KNNV.
o Wij hebben dit jaar andere plannen, misschien volgend jaar weer.
- Monique: Benaderd door iemand die zijn huis aan het verbouwen is. Bestuur heeft Monique
doorgegeven. Zij vraag zich af of wij als vereniging advies willen geven, helpen met
nestkasten hangen.
o In principe willen we als vereniging hierbij wel willen helpen/adviseren, maar dit is
niet iets wat we standaard doen.

