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KNNV Epe-Heerde                  
Korte Notulen Bestuursvergadering KNNV Epe-Heerde op   
donderdag  15 april  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 vergadering van 14 januari 2021 goedgekeurd. 
3.    Algemene Mededelingen:  
       Adrie en Mariet hebben een actieplan voor de langere termijn opgesteld m.b.t. de adoptiesoorten     
       Blauwtjes en de Egel. Een initiatief van de gemeente Heerde en het IVN. 
4.    Mededelingen van de penningmeester  

●     Ron is bezig met de automatische incasso.  
●     Er wordt wel regelmatig het oude bedrag van euro 27,50 overgemaakt. 
●     Er is een bedrag van euro 400,00 ontvangen van Het Kroondomein ’t Loo  

      5.    Organisatie 

 ALV van 04 februari 2021.  
Jammer dat er weinig leden waren die per zoom de vergadering hebben bijgewoond. Er is geen 
reactie binnengekomen op het verslag, dat in Natuurklanken – nummer 2 is opgenomen. 

 Vacatures  Geen enkele reactie op de oproep in Natuurklanken – nummer 2 

 Toevoeging alinea in Huishoudelijk Reglement  
M.b.t. de acties van bestuur bij wanbetalers. Dit kan alleen door middel van  stemming in  een ALV 
– is dus redelijk omslachtig -wordt doorgeschoven naar volgend jaar. 

 1000 soortendagen – 75 -jarig jubileum 
       Wim: programma van vorig jaar is aangepast, Wim is bezig met de invulling van  het 75-jarig   
       jubileum. Een activiteit bij De Cannenburg is een goed optie. Nummer 4 van Natuurklanken zou    
      gewijd kunnen worden aan dit jubileum 
●    Coördinatorenoverleg Omdat de werkgroepen dit jaar hun programma’s al hebben ingevuld, zal  
       er van een gezamenlijk  project niets komen. Schuift door naar volgend jaar 
●     Exoten:  Wim zal de gemeenten Epe en Heerde weer benaderen over de wijze van bestrijding   
        van o.a. de Japanse  Duizendknoop 
●     Deelname klankbordgroep Verkeersplan Wisselse Veen. Freddy neemt contact op met de  
        gemeente Epe. 
●     Deelname Overleg Transitievisie Energie Gemeente Epe,  Wim doet verslag maar kan weinig  
        concreets melden. 

       6.     Landelijke/Gewestelijke  organisatie 
                Beleidsraad 18 februari en 04 maart 2021 (Zoom) 
 Freddy en Ron hebben deze bijgewoond.  Belangrijk omdat door de Beleidsraad de richting van de 
 KNNV wordt bepaald. Probleem op dit moment is toch wel het kunnen vinden van een nieuwe 
 voorzitter.  Yvonne van Putten van het bureausecretariaat heeft laten weten met haar functie te gaan    
                stoppen. Heel erg jammer. 
                VV Vergadering 18 april 2021 (Zoom)    
                Ron zal deze bijwonen. Verder heeft niemand van de leden zich aangemeld. 
       7.    Discussiepunten  
                ●      Hoe krijg je leden actief – memo KNNV Delfland. 

         De vergadering is van mening dat KNNV Epe-Heerde al zeer actief is binnen de verschillende  
        werkgroepen. 
●     Overleg Epe- Xentari – De gemeente Epe heeft besloten dit jaar de Eikenprocessie rups te   
        bestrijden door 

- Stimulering biotoop natuurlijke vijanden 
- Minimale preventieve bestrijding m.b.v. Nematoden 
- Curatieve bestrijding d.m.v. wegzuigen nesten  

 Petitie Windmolens. Er is 1 reactie binnengekomen. We weten niet of  er veel leden de petitie 
hebben ondertekend.  

 Lezingen Najaar – schuift door naar volgende vergadering 
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8.    Communicatie en PR – Natuurklanken. 
9.     Rondvraag 
  Yvonne geeft aan dat de gemeente Epe het geplande snelle Fietspad, Apeldoorn Epe, 
         gaat verlengen naar Heerde met als optie de Baronnenroute. (Rapport van Royal Has Koning) 
         Loopt dwars door prachtig natuurgebied - Sprengen en beken.        . 
10.   Sluiting  om 21.15 uur   
         Volgende vergadering  08 juli 2021 
 
 
 
 
 
 
 


