
KNNV Epe-Heerde                  
Korte notulen  Bestuursvergadering KNNV Epe-Heerde op   
donderdag   14 januari 2021  om 19.30 uur  - Zoom 

     
Aanwezig   Freddy Brugmans, voorzitter. Yvonne Zeegers, secretaris, 
Ron Roovers Penningmeester, Wim Oosterloo, Jenneke Kamphuis. 
Als gast is Ab Rodenburg uitgenodigd. 
     
1.    Opening  Ab Rodenburg woont de vergadering bij als gast, omdat hij tijdens de ALV zal worden 
 voorgedragen als algemeen bestuurslid. 
2.    Notulen en besluitenlijstje van vergadering van 15 oktober 2020 goedgekeurd. 
3.    Algemene Mededelingen:   
        De tekst op onze website zal worden ge-updatet voor wat betreft de coronamaatregelen. 
        Jenneke Kamphuis blijft onze nieuwe leden verwelkomen. 
4.    Mededelingen van de penningmeester      

 Contributie  -  leden die nog niet hebben betaald- worden nagebeld door de secretaris. Er staat 
euro 715,00 open terwijl de afdracht naar het hoofdkantoor al is overgemaakt.  
Er zal nu ieder jaar een reminder worden gestuurd aan de leden die de contributie overmaken. 

●     Kascommissie 2020 bestaat uit Herman Snoek en Arrienne Bosch, 
       5.    Organisatie  

 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) 
Eventueel verschoven naar september 2021   

 Algemene ledenvergadering 4 februari 2021  digitaal. Verzoek om van te voren  stemformulier in te 
sturen.(YZ)   

 Natuurbeheer en -bescherming : 
○      Rapport inventarisatie Vosbergen gereed. (Adrie Hottinga) 
○      Oproep meedoen aan tuinvogeltelling op 29,30 en 31 januari 
o Rapportage Exoten in de gemeente Epe. (Wim) 
o Natuurbegraafplaats Wapenveld. Er is contact geweest met  mevrouw Baayen (Wim). 

KNNV kan niet veel betekenen in deze zaak. 
o Motorcross Heerde. Bestaande situatie is gelegaliseerd door de gemeente, uitbreiding 

Crosstijden e.d. niet gehonoreerd (Adrie) 
o F (fietspad) 50 – Wim blijft ontwikkelingen volgen. Oproep naar onze leden om mee te denken. 

        6.    Landelijke/Gewestelijke  organisatie 

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

 De Beleidsraad heeft een “tijdelijke” voorzitter en secretaris gekozen. 
         7.    Discussiepunten  
                Vanuit het Landelijk bestuur is gevraagd te kiezen voor een andere “beschrijvende naam” voor de 
 KNNV. De mogelijkheden:   
               1.   KNNV, Vereniging voor Veldbiologie  of  2.  KNNV, Nederlandse Natuurvereniging. 
 Het bestuur van onze afdeling heeft gekozen voor  1.  KNNV, Vereniging voor Veldbiologie.   

 
8.     Sluiting  om 21.45 uur  – Volgende vergadering 15 april  2021 


