
Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering KNNV Epe-Heerde op 4 februari 2021. In verband met de Coronamaatre-
gelen is er dit jaar per zoom vergaderd. In deze uitzonderlijke situatie heeft een aantal leden hun stem al van te
voren uitgebracht door middel van een stemformulier.
Aanwezig: 13 leden inclusief het bestuur
Bestuur: Freddy Brugmans(voorzitter), Ron Roovers (penningmeester), Jenneke Kamphuis (algemeen lid), Wim
Oosterloo (algemeen lid), Yvonne Zeegers (secretaris)
Afwezig met kennisgeving: Gerlof Luehof, Erik Murris, Matthijs Bootsma, Tjada  Amsterdam, Lita Keuskamp,
Joke van Litsenburg, Annemiek van Loon en Arrienne Bosch
 
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder welkom.
Positief is het nieuws dat zich 8 nieuwe leden zich hebben aangemeld.
Er is besloten om de uitreiking van de “Pluim” dit jaar niet te doen. In plaats daarvan zijn er een aantal mensen
aan wie extra aandacht wordt gegeven:
- Hetty Verstraaten: zij heeft afgelopen jaar Egbert de Boer van de Plantenwerkgroep vervangen.         
- Herman Snoek: heeft gewerkt aan de nieuwe website
- Adrie Hottinga: heeft zich met heel veel zaken bezig gehouden (o.a. het Steenuilenkast-project)
- Henk van Woerden: heeft weer voor prachtige foto’s gezorgd
- verder is genoemd de redactie van Natuurklanken, Wim en Paula Bijlsma en alle bezorgers van Natuurklanken
2. Notulen Algemene Ledenvergadering op 6 februari 2020
Verslag stond in Natuurklanken 2020 –  nummer 2, bladzijdes 5 en 6.
Er waren geen opmerkingen. Het verslag is goedgekeurd.
3. Bestuursverkiezing
Wim Oosterloo, Algemeen bestuurslid  is aftredend en herkiesbaar. De vergadering heeft zich akkoord verklaard
met zijn herbenoeming.
Jenneke Kamphuis, Algemeen bestuurslid is aftredend en niet herkiesbaar. Zij blijft wel de nieuwe leden verwel-
komen. Ab Rodenburg is voorgedragen als Algemeen bestuurslid. De vergadering heeft ingestemd met zijn be-
noeming.
4. Algemene Mededelingen 
 a.  Landelijke KNNV
● De beleidsraad heeft in november 2020, eveneens per zoom vergaderd, in 2 sessies. De volgende
   Beleidsraad zal op 18 februari en 4 maart 2021 worden gehouden.  De voorzitter en secretaris zijn
   afgetreden. Voor een jaar hebben zich 2 leden beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat voor beide functies
   een vacature bestaat voor  4 jaar.
● Er is gevraagd aan de KNNV-afdelingen om na te denken over een  andere “beschrijvende naam” voor de
   KNNV. 11 van de 16 afdelingen die hebben gereageerd, willen de naam behouden. KNNV Epe- Heerde
   heeft ook gekozen voor de bestaande situatie: KNNV, Vereniging voor Veldbiologie.
● In Natuurklanken 2021-nummer 1 heeft Freddy Brugmans in “Stuurpraat” al aangegeven dat hij deelneemt
   aan een Strategiegroep. Er zijn inmiddels 10 zoom-meetings gehouden.
● Freddy Brugmans en Ab Rodenburg nemen deel aan een spin-off van de strategiegroep, namelijk aan de
   nieuwe landelijke inspiratiegroep Natuurvisie en Natuurbescherming.
b. Gewestelijke KNNV
Er zijn in 2020 geen contacten geweest.
5. Jaarverslag 2020 – Natuurklanken 2021 nummer 1 – bladzijdes 5 t/m 9
Verslag is goedgekeurd.
6. Financiën
a. Verslag Penningmeester 2020
Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd.
b. Kascommissie
De kascommissie,  gevormd door Herman Snoek en Arrienne Bosch, heeft de stukken gecontroleerd en goed
bevonden. Decharge wordt verleend.  Met dank aan de kascommissie.
c. Begroting 2021
Een begroting voor het jaar 2021 is natuurlijk moeilijk te maken in deze Coronatijd. Er zijn in 2020 weinig activi-

5Epe-Heerde



teiten geweest en er is een  besparing van bijna € 400,00 op de drukkosten van Natuurklanken gerealiseerd. Er
is op dit moment dus ruimte in het budget. Advies is dan ook: zodra het weer mogelijk is zoveel mogelijk  activi-
teiten organiseren.
d. Aanpassing contributie
In 2021 is de  contributie verhoogd met € 2,50 voor leden en € 1,50 voor huisgenootleden (dus de contributie be-
draagt nu  € 30,-- voor een volwaardig lid  en € 12,50 voor huisgenootleden). Deze verhoging is noodzakelijk
omdat de afdracht naar het bureau van de KNNV (in Zeist) ieder jaar wordt geïndexeerd.
e. Benoeming nieuwe kascommissie
Voor 2021 zijn als kascommissie-leden aangemeld: Herman Snoek, Henk Dirkzager en Peter Maas
Geesteranus.
7. Vertegenwoordigende Vergadering KNNV op zaterdag 17 april 2021
De vraag aan de aanwezigen van  de vergadering  is: wie  van de leden wil deelnemen aan deze (zoom)-verga-
dering ?
8. Bijstelling meerjarenplan en goedkeuring jaarplan
Beide zijn terug te vinden op de site. Geen op- en/of  aanmerkingen vanuit de vergadering. Herman Snoek com-
plimenteert Wim Oosterloo voor het opstellen en bijstellen van het  jaar- en  meerjarenplan.
Ab Rodenburg vraagt naar het, in het oude jaarplan opgenomen, Natuurmenu. Yvonne Zeegers licht toe dat er,
ondanks alle moeite, tijd, enthousiasme, het geven van proeflessen en het actief benaderen van scholen, weinig
of geen respons is geweest. De deelname van de KNNV aan dit programma is dan ook gestopt. Maar mochten
er alsnog aanvragen komen vanuit scholen dan zal dit zeker weer worden opgepakt.
9. Activiteiten
a. Jaarplannen werkgroepen
De jaarplannen 2021 van de werkgroepen zijn terug te vinden op de website. Natuurlijk zal de uitvoering hiervan
sterk afhangen van de dan geldende coronamaatregelen.
b. Gezamenlijke activiteiten
●  Wim Oosterloo is bezig om een gezamenlijk project op te zetten, waaraan alle werkgroepen deel kunnen
    nemen. In maart zal dit zijn beslag krijgen.
● Het verzoek wordt gedaan om met ideeën te komen voor activiteiten waarin iedereen kan participeren,
   zowel leden met veel kennis als leden met weinig kennis. Een mooi initiatief van de Vogelwerkgroep bijvoor-
   beeld  is het om met nieuwe VW-leden 1 op 1 naar vogelgeluiden op landgoed Vosbergen te gaan luisteren.
   Verzoek aan de coördinatoren om dit te bespreken binnen hun werkgroep.
● Vitens. Herman Snoek vraagt of het verzoek van Vitens aan de KNNV  om 4 terreinen te inventariseren,
   doorloopt in 2021 en 2022. Inmiddels  hebben een aantal leden van de plantenwerkgroep vergunning
   gekregen om op de terreinen van Vitens in Epe en Wezep aan het werk te gaan. Herman wordt geadviseerd
   om zelf contact op te nemen met Renee Assema van Vitens over een vergunning voor de Paddenstoelen-
   werkgroep. Wim Oosterloo meldt dat het definitieve programma nog niet rond is en zal Renee Assema
   hierover benaderen. Het einddoel van dit project is om te komen tot een rapportage. Hiervoor zijn inventari-
   satielijsten nodig.
● 1000-soortendagen. In antwoord op de door Wietske van Apeldoorn gestelde schriftelijke  rondvraag of dit
    weekend eventueel wordt verplaatst naar de herfst, meldt de voorzitter dat het mogelijk naar september zal
    worden verschoven. Ook de viering van het 75-jarig jubileum, loopt hierin mee. Verdere informatie is altijd
    terug te vinden op de website.
10. Communicatie (Natuurklanken, website, facebook)
In deze tijd is communicatie bijzonder belangrijk. Met de Natuurklanken, de website (met de rubriek Natuur-
weetjes) en  regelmatige memo’s  naar de leden zijn er diverse manieren om het contact met de leden te onder-
houden. De vraag wordt gesteld hoe we omgaan met facebook. Is dit het middel om onze leden op de hoogte te
houden en nieuwe leden te werven? Cruciaal is dan wel dat er voldoende materiaal wordt aangeleverd en dat er
naast Ron mensen zijn die facebook willen beheren. Er is al vaker een oproep gedaan, maar er waren weinig
reacties. Men vraagt zich af of er onder de werkgroepen-leden gebruikers zijn van facebook.
De Vogelwerkgroep werkt succesvol met een groeps-app.
Belangrijk blijft natuurlijk: de media op de hoogte te houden van onze activiteiten. Inmiddels is er goed contact
met Jan Nitrauw; hij heeft “ingang” bij de pers.
11. Rondvraag
 ● Wietske van Apeldoorn heeft schriftelijk gevraagd naar het opnemen van een artikel in het Huishoudelijk
    Reglement, betreffende het koppelen aan automatische incasso of uiteindelijk royeren van “wanbetalers”,
    zoals in de Algemene Leden Vergadering van 2020 is geadviseerd. Hoewel in de Statuten (Artikel 4) al
    voldoende is vermeld over betaling van de contributie, zal het Huishoudelijk Reglement alsnog worden
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    aangepast. Als antwoord op de vraag : hoe is het nu met het ontvangen van de contributie….. wordt ge-
    meld dat er nog een aantal leden zijn die niet hebben betaald over 2020. Zij zijn inmiddels persoonlijk, per
    mail of per brief benaderd.
● Ab Rodenburg maakt melding van zijn zorgen over de (gewijzigde) plannen met betrekking tot de inrich-
    ting van het Wisselse Veen. Het betreft het afsluiten van een doorgaande zandweg. In de daarop volgende
    gedachtenwisseling worden deze zorgen niet door iedereen van de vergadering  gedeeld.
 ● Mariet van Gelder geeft aan dat ze (helaas) wil stoppen met haar werkzaamheden voor de redactie van
    Natuurklanken. Ze heeft dat vele jaren gedaan, altijd met enthousiasme maar het is tijd voor een opvolger.
    Mariet zal zelf wat mensen benaderen. Maar hierbij ook een oproep aan de leden om zich aan te melden !!! 
12. Sluiting
De vergadering wordt om 21.10 gesloten.
                                                                                                                   Yvonne Zeegers, secretaris
 
 
 

Een bijennest buiten de kast

Rijdend op de Nieuwe Zuidweg in zuidelijke richting zag ik een grote schijf aan een boomtak. Het leek net of er
een wieldop in geschoten was. Er gebeuren vreemde dingen, maar dat leek me toch te onwaarschijnlijk.
 
Het was net voor de afslag naar de Dellenweg. Daar stopte ik even om beter te kijken. Het bleek om een groot
bijennest te gaan. De bijen hadden een aantal schijven van was gebouwd onder aan de tak. Tussen de stukken
raat waren nog bijen te zien. Al werd dat pas op de foto’s duidelijk. Of de bijen nog leefden, was niet te zeggen.
Ik weet dat bijen vaker in de vrije natuur een nest bouwen, maar zo mooi en groot als dit had ik nog nooit gezien.
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                  Frans Bosch
 

Dodaars

Deze foto van twee Dodaars werd ons toegezonden
door Matthijs Bootsma, die de Dodaars op 12 februari
2021 vastlegde bij het gemaal Veluwe. Ze hadden de
uitstroom van het gemaal opgezocht als open water
om toch voedsel te kunnen vinden in de vorstperiode.

                                   Het was net voor de afslag naar
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