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KNNV Epe-Heerde                  
Korte Notulen Bestuursvergadering KNNV Epe-Heerde op  donderdag  11 november 2021  om 19.30 uur  - 
Zoom 

     
Aanwezig    
Freddy Brugmans, voorzitter. Yvonne Zeegers, secretaris, Ron Roovers Penningmeester, Wim Oosterloo, 

 
1.    Opening  
2.    Notulen en besluitenlijstje van de bestuursvergadering van 15 april 2021 goedgekeurd. 
3.    Algemene Mededelingen  
 Ondanks de corona-tijd zijn de 1000-soortendagen en  veel excursies rondom de viering van 
        het 75-jarig jubileum  georganiseerd.        
4.    Mededelingen van de penningmeester  

• Er is veel minder uitgegeven o.a. door weinig bijeenkomsten.  

• Er is een donatie van euro 250,00 ontvangen van Georg Fischer Epe  

• Leden die te weinig contributie hebben betaald in 2021 en die nog geen contributie hebben 
voldaan, worden benaderd door Ron. 

• Er staan 4 leden op de lijst van “niet-betalers sinds 2019”, ondanks de vele aanmaningen. Zij 
zullen worden geroyeerd 

• Rabo Clubactie loopt.  (inmiddels een cheque van euro 297,40 ontvangen) 
       5.    Organisatie 

• Aftreden Ron Roovers penningmeester – heeft zich  herkiesbaar gesteld. 

• Ledenadministratie – Chris Drevijn  heeft in juni aangegeven hier mee te willen stoppen. Dit in 
verband met de invoering van het nieuwe systeem. Yvonne heeft dit voorlopig overgenomen. 

• Vacatures.   Alg bestuurslid en Coördinator Evenementen- nog niet ingevuld. 

• Coördinatoren – Wim neemt actie richting gezamenlijk project (genoemd wordt Korte Broek bij 
Vaassen). 

• 1000-soortendagen in september. Goed georganiseerd. Jammer van het aantal deelnemers. 

• 75-jarig jubileum. Veel activiteiten. De 3 excursies die in samenwerking met het GLK op de 
Cannenburgh - in combinatie met de week van het landschap georganiseerd zijn, waren zeker qua 
belangstelling een groot succes. Wim gaat het komend jaar met het GLK deze excursies evalueren. 

• Nieuwjaarswandeling – voorlopige datum 16 januari 2022  

• ALV voorlopig op 17 februari 2022.  

• Overleg gemeente Epe en overleg gemeente Heerde  – afspraak maken 

• Huur zalen Episch Centrum – Yvonne zal dit navragen 

• NB –   
  Wisselse Veen -   toelichting Freddy – komt een hydrolgisch onderzoek 

                        Biodiversiteit Openbaar groen -  toelichting Wim - 
            Blauw Omgevingsprogramma Waterschap – toelichting Wim  
   Rapportage Exoten – wim neemt contact op met Lucie en Mariet 
   Kaplijst – Wim meldt dat  door een andere opzet dit lastig is om na te gaan 
   Bosbeheerplan –Wim zal bij  Frans informeren naar stand van zaken  
   Bomenbeleidsplan – Wim houdt zich hiermee bezig 
   Zonnepark Heerderstrand – Wim is samen met Adrie hiermee bezig 
   Zonnepark Epe-langs de Grift – een initiatief van Natuur en Milieu Gelderland.  
                                                  Over de inrichting denkt Wim mee  
        6.    Landelijke/Provinciale  organisatie 

• WBTR – Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. De WBTR is een wettelijke verplichting voor 
        verenigingen en stichtingen.  Statuten moeten worden aangepast.  

                      In het verlengde hiervan :  het inschrijven bij de Kamer van Koophandel  van UBO’s  
        (Ultimate Beneficial Owners) in het UBO register. 

VV – 23 april 2021 –- geen mededelingen 

• Beleidsraad in 2 delen – 04 en 18 november 2021 – Geen mededelingen bijgewoond, 

• Visie -overleg Freddy geeft een toelichting waarom  hij uit dit landelijk overleg is gestapt. 
      7.    Discussiepunten   Geen 
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8.     Rondvraag, 
        Wim: Komt er een jaarverslag ( dit in verband met een jaarplan) ?:  Yvonne: Is er mee bezig 
        Freddy: Graag op rouleerbasis Stuurpraat voor Natuurklanken schrijven.  
                       Wim en Ron zijn bereid  in overleg af en toe Stuurpraat te verzorgen.  
   
9 .   Sluiting  om 21.15 uur   
         
 


