
KNNV Epe-Heerde                  
Korte notulen  Bestuursvergadering KNNV Epe-Heerde op   
donderdag   15 oktober 2020  om 19.30 uur  - Zoom 

     
Aanwezig   Freddy Brugmans, voorzitter. Yvonne Zeegers, secretaris, 
Ron Roovers Penningmeester, Wim Oosterloo, Jenneke Kamphuis  
Bij het eerste agendapunt aanwezig Herman Snoek en Joke van Listenburg, i.v.m. toelichting nieuwe 
website 
     
1.    Opening  en korte uitleg Herman Snoek over de voortgang van de nieuwe website KNNV 
        De nieuwe website ziet er veelbelovend uit. Er is nog geen datum bekend, waarop de website in de 
        lucht is. 
 
2.    Notulen en besluitenlijstje van vergadering van 13 jan. en 25 juni 2020-   
        goedgekeurd. 
 
3.    Algemene Mededelingen:   
       Notulen bestuursvergaderingen op website (Actie YZ)  
                                                       
4.    Mededelingen van de penningmeester      

 Contributie  -  33 niet-betalers  - worden benaderd of per post of per mail             
     
       5.    Organisatie 
               ●     Aftreden Wim -  herkiesbaar  en 
                       Jenneke -   herkiesbaar maar oproep voor anderen om zich  beschikbaar te stellen. 

 Coördinatoren-overleg i.v.m. Corona wordt niet fysiek gehouden. In plaats daarvan komt er   
verzoek om gezamenlijk project te starten (actie Wim)  

 1000-soortendag  07-09 mei 2021  (o.v.v. Corona)  Idem plan 2020 – Helfterkamp Vaassen 
koppelen aan 75 jaar bestaan KNNV Epe-Heerde (Cannenburg ??) – (Actie Wim)   

 Nieuwjaarswandeling  (o.v.v. Corona) 10 jan. 2021 – oproep leden om te suggesties (Actie YZ 
 Algemene ledenvergadering februari 2021 fysiek of digitaal (Actie YZ)    
 Overleg gemeentes Epe en Heerde -  alvast opstellen gespreksnotitie met onderwerpen in 

samenspraak bestuur en werkgroepen - daarna evt. fysiek of schriftelijk overleg met gemeentes 
(Actie Wim) 

 Natuurbeheer en -bescherming : 
o Overleg biodiversiteit gemeente Epe - Wim en Kees Planque nemen deel aan dit overleg. 
o Voorjaars/najaars-kaplijst gemeente - Wim gaat overleggen met gemeente Epe hoe dit 

efficiënter kan 
o Lokaal Sportakkoord Heerde- Wim zal H. van Gelder vragen naar stand van zaken 
o F (fietspad) 50 – Wim blijft ontwikkelingen volgen.  

  
       6.    Landelijke/Gewestelijke  organisatie 

 Freddy neemt deel aan de landelijke strategiegroep. De door hem opgestelde Natuurvisie is daarin 
meegenomen (te vinden op onze website). 

 Het Provinciale overleg ligt op dit moment stil. 

 
       7.     Discussiepunten  
                 Freddy heeft  input geleverd aan een oproep om te reageren  op een  commentaar van Natuur en 
   Milieu Gelderland (NMG) op de Regionale Energie Strategie (RES) in de Clean Tech Regio. 

 
8.      Rondvraag 
        Ron verzoekt om  binnen-activiteiten van KNNV Epe-Heerde i.v.m. de Corona-toestand voorlopig niet
   te organiseren. Freddy zal de plantenwerkgroep verzoeken werkgroepavonden te  annuleren. 
           
 9.     Sluiting  om 21.45 uur  – Volgende vergadering 14 januari 2021 


