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LET OP: vergaderingsdatum verschoven naar woensdag 27 maart 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Uitnodiging voor de jaarvergadering: 27 maart 1991, 20.00 uur 
plaats: herberg 'De Schaapjes', Oisterwijksedreef 12, Haaren

agenda

1. opening, notulen, mededelingen
2. jaarverslag secretaris
3. financieel verslag + verslag kascontrole
4. vaststelling begroting '91
5. bestuursverkiezing

— Aftredend zijn George van Daelen en Arno Braam. Ze zijn niet herkies
baar. Eén vacature is vervuld door Sjef Staps. Hij bezet namens de afde
ling Landschapsbeheer een kwalitatieve zetel. Voor de andere stelt het 
bestuur Ad van Poppel voor als kandidaat.—

6. tellingen
a. voortgang
b. organisatie korhoentelling (Voor data zie lijstje achterop dit blad.
In vergelijking net

7. waarnemingen
8. rondvraag
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Notulen van de vergadering van de Werkgroep voor Vogel- en 
Natuurbescherming Midden-Brabant.

Dinsdag 26 februari 1991

Aanwezig: N. Hilgers, A. en S. van Poppel, F. van de Meer, J. 
Swaans, F. van de Oetelaar, F. van de Oetelaar, G. van der Kaa, 
R. Backx, J. van,der Groen, M. van der Groen, S. Staps. A. van 
Gorp, L. Aangenendt, H. Petermeijer, L. Hilgers, J.

B.v.v.: J. Gilberts, A. Braam, P. Eshuis.

1. Notulen van de vorige vergadering.
De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd 
vastgesteld.
2. Mededelingen:
- Nico doet verslag van zijn contact met Jan Doevendans inzake
het ringen van Kerkuilen. Er is overleg geweest met het
Vogeltrekstation te Heteren over het ringen van kerkuilen-pullen; 
daarbij is ook Johan de Jong betrokken geweest. De ringen zijn 
relatief duur, maar vooral de verwerking van de gegevens kost 
veel tijd en geld, terwijl de afgelopen tien jaar weinig nieuwe 
gegevens bekend zijn geworden over het trekgedrag van Kerkuilen. 
De doelstellingen van het kerkuilenringwerk en die van het 
Vogeltrekstation lopen op dit punt enigszins uit elkaar. Het 
trekstation wil, na een kosten-baten-analyse, komen tot
beëindiging of in ieder geval belangrijke vermindering van het 
aantal per jaar geringde Kerkuilen. Binnen een maand zal er een 
concreet voorstel op tafel gelegd worden, waarin het werk 
waarschijnlijk geconcentreerd zal worden in een beperkt aantal 
regio's. Omdat Midden-Brabant de streek is, waar de soort al het 
langst gevolgd is, zullen we ervoor pleiten dat het ringen in 
ieder geval hier wel wordt voortgezet. Mocht dat de uitkomst 
zijn, dan hebben we er vertrouwen in, dat de ringvergunning voor 
Gerard van der Kaa wel afgegeven zal worden.
Overigens worden in Noord-nederland op dit moment, ten gevolge 
van het winterweer veel dode Kerkuilen gevonden.
- De vergadering van l ' i - , maart is de jaarvergadering; er zijn dan 
twee vacatures in het' bestuur, te weten: George van Daelen en 
Arno Braam.

3. Post.
Er is een uitnodiging binnengekomen van de provincie Noord- 
Brabant om een hoorzitting bij te wonen inzake het Beheersplan de 
Kempen. Deze zitting zal worden bijgewoond door Herman 
Petermeijer en Loek Hilgers.
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4. Datumliistie vergaderingen.

De vergadering van maart (jaarvergadering) verschuift van dinsdag 
26 maart naar woensdag 27 maart:
De vergadering van april schuift van 30 april naar dinsdag 23 
apri1.

5. Tellingen.

In overleg met Miek Slikkerveer is er uiteindelijk toch van 
afgezien om tijdens de afgelopen periode met winterweer een 
simultaan-ganzentel1ing te houden; er bleken toch maar weinig 
Taïgarietganzen naar Midden-Brabant te komen. In het 
rivierengebied daarentegen waren veel ganzen, voornamelijk 
Kolganzen te zien, zij het minder dan andere jaren. Joop van der 
Groen oppert de veronderstelling, dat het wegblijven van ganzen 
uit het Vlijmens Ven verband houdt met de aanwezigheid van het 
toenemende aantal jachthutten ter plaatse.
Waarnemingen van groepjes Kruisbekken worden nog gemeld uit de 
Warande te Tilburg. Bezoeken aan Venrode en De Utrecht leverden 
geen nieuwe waarnemingen op. De komende weken wordt de telling 
geconcentreerd op Huis ter Heide en de Oude Warande.

6, Rondvraag en sluiting.

De vergadering wordt afgesloten met een rondje waarnemingen.
Jo Swaans brengt de gezemenlijke knotactiviteit bij de 
Bobbenagelse Brug in herinnering. Naar verwachting is er wel voor 
twee zaterdagen werk. We beginnen dus al op 2 maart. Wie dan nog 
geen andere plannen heeft is dan dus even welkom als op 9 maart. 
Maar ook op 9 maart zal er genoeg te doen zijn !

Na afloop van de 
voordracht met dia's

vergadering presenteert Loek Hilgers 
over de Landinrichting De Hilver.

een

2 maart 1991
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JAARVERSLAG 1990 VOGELWERKGROEP MIDDEN-BRABANT

periode februari 1990 - februari 1991.

1. Algemeen.
Het jaar 1990 was in vele opzichten een gedenkwaardig jaar voor 
de Vogelwerkgroep. Na een lange voorbereidingstijd werd in 
november de lustrumbundel "Vogels in Midden-Brabant" 
gepubliceerd, waarmee het vijftienjarig bestaan van de groep op 
een opvallende wijze luister werd bijgezet. De voorbereidingen 
hebben echter bijzonder veel aandacht gevergd en hebben voor een 
bescheiden storm in de vereniging gezorgd. Met voldoening stellen 
we echter vast, dat de publikatie de beoogde publiciteit 
ruimschoots heeft weten te behalen en dat het gebodene zowel naar 
inhoud als naar uiterlijke vormgeving zonder meer gezien mag 
worden.
In de verslagperiode daalde het aantal leden van 52 tot 47.
De elf maandelijkse vergaderingen werden zonder uitzondering goed 
bezocht.
2. Tellingen en inventarisaties.

In de maand januari 1990 werd nog een simultaan-Ganzentel1ing 
georganiseerd. In de winter van 1990/1991, die tot februari erg 
zacht was, werd deze telling niet herhaald, vanwege het lage 
aantal Taïgarietganzen in onze omgeving. In de bekende 
pleisterplaatsen verbleven niettemin enkele groepjes.
De Kleine Zwanen bereikten echter opnieuw record-aantallen, 
waarbij het belang van de Vughtse Gement opnieuw benadrukt werd. 
De Korhoendertel1ing leverde opnieuw dalende aantallen op. Het 
blijft overigens opmerkelijk, dat de soort jarenlang in overigens 
minimale aantallen aanwezig blijft in terreinen, zoals de 
Drunense Duinen en De Landschotse Heide.
De traditionele Regenwulpte11ing werd ook dit jaar weer
voortgezet in een beperkt aantal heideterreinen. De aantallen 
bleven enigszins achter bij de verwachtingen.
In het voorjaar werd een bescheiden start gemaakt met een 
onderzoek naar het wel en wee van een aantal soorten, die 
gebonden zijn aan goed ontwikkeld loofbos. Aanleiding voor dit 
onderzoek is vooral de onmiskenbare opmars van Boomklevers in 
onze regio. Een aantal representatief geachte bospercelen, o.a. 
in Udenhout, Tilburg, Vught. Liempde en Oisterwijk werd 
onderzocht. Doordat niet met alle tellers duidelijke afspraken 
gemaakt konden worden, kwam het onderzoek overigens nog niet 
geheel uit de verf.
Uiteraard werd er ook dit jaar weer veel energie gestoken in het 
scheppen en instandhouden van broedgelegenheid voor Kerkuilen. 
Nieuwe nestkasten werden o.m. geplaatst in Biest-Houtakker, 
Oostelbeers, Spoordonk en Haaren. In de ongeveer zestig kasten, 
die werden gecontroleerd, kwamen 22 broedsels tot een succesvol 
einde; ze produceerden tachtig jonge Kerkuilen, welke voor



een deel werden geringd.
Opnieuw werden in twee plots in de Oisterwijkse Bossen
holenbroeders geïnventariseerd; in een ervan is een groot aantal 
nestkasten gehangen, die ruimte moeten bieden aan Bonte
Vliegenvangers. Voorlopig moet echter geconcludeerd worden, dat 
er, behalve het aantal aangeboden nestkasten, nog andere factoren 
moeten zijn, die bepalen of deze soort zich wel of niet zal 
vestigen. Want hoewel enige tientallen kasten door de mezen 
werden "overgelaten", bleven de Bonte Vliegenvangers afwezig.
Dit jaar werd een begin gemaakt met een onderzoek naar het aantal 
broedgevallen van Buizerden en Sperwers in ons werkgebied. Een 
belangrijk deel van het werkgebied kon integraal geteld worden, 
hetgeen een verrassend hoog aantal broedgevallen ople.verde. Het 
onderzoek zal worden voortgezet en geïntensiveerd, waarna aan het 
eind van het broedseizoen een verslag zal worden gepubliceerd.
3. Veldwaarnemingenarchief.
(tekst van George van Daelen)
4. "Vogels in Midden-Brabant.

Op 21 november 1990 kon het eerste exemplaar van "Vogels in 
Midden-Brabant" worden aangeboden aan mi 1ieugedeputeerde 
Welschen. In een bijeenkomst, die met recht geanimeerd kan worden 
genoemd, ontspon zich een interessante discussie tussen inleiders 
Jan van der Straaten en Maria Vernooij en genoemde politicus. 
Duidelijk was, dat de spiegel, die in het boek en in de 
inleidingen werd voorgehouden, hem niet onberoerd liet. Daarmee 
is een van de doelstellingen van deze uitgave minstens 
gedeeltelijk bereikt: het laten doorklinken van onze bezorgdheid 
ten aanzien van de ontwikkelingen in onze provincie op het gebied 
van milieuzorg en landschapsbehoud. Tijdens de bijeenkomst sprak 
de vereniging, bij monde van voorzitter Nico Hilgers, een woord 
van dank uit aan het adres van de redactie, die het werk met 
bewonderenswaardige volharding tot een goed einde wist te 
brengen.
Het boek bevat 22 artikelen over inventarisaties van
verschillende gebieden en over karakteristieke vogelsoorten. 
Verschillende artikelen beschrijven de factoren, die de 
vogelstand beïnvloeden, waarbij landschappelijke veranderingen 
vrijwel steeds centraal staan. Bijdragen van bedrijven en 
gemeenten uit de regio stonden borg voor een fraaie uitvoering, 
met zwart-wit tekeningen van o.a. H. Post en F. van Binsbergen en 
foto's van o.a. H. Gebuis en J. van de Kam. De omslagillustratie 
van Freek van Binsbergen zorgde voor een opvallende blikvanger.
De eerste druk was binnen ongeveer een maand uitverkocht, zodat 
een tweede druk voor begin 1991 werd gepland.
5. Landschapsonderhoud.

De afdeling Landschapsbeheer heeft de afgelopen winter veel bosonderhoud 
(stormschade) gepleegd op het landgoed Venrode te Boxtel. Er is 15 zaterdagen 
gewerkt, 6 uur per dag, met gemiddeld 7 mensen. Dat bracht circa 300 sterre 
vezelhout op, voornamslijk naaldhout.



De laatste twee zaterdagen werkten we op verzoek van Brabants Landschap in 
het Danneldal tussen Liempde en St Oedenrode. Hier werden 61 oude wilgen ge
knot, waarbij vele leden betrokken waren: Jo, Loek, Gerard,Frits, Sjef, Joop, 
Nico, Marianne, Ad, Sheila, Hans, Bnko, Wil, Roos en Sjaak. Doorgaans werd er 
door minder mensen gewerkt, namelijk door Jo, Cis, Sjef, Frans, Wil en Bnko. 
Ioek, Nico en Frits sprongen regelmatig bij.
In totaal werd er zo'n 1088 uur gewerkt ! De opbrengst van het hout zal op on
geveer ƒ 10 500,— liggen.

Via Joop van der Groen werd contact gelegd met burgemeester 
Letschert van de cremeente Esch. Er werden, op basis van een door 
het Brabants Landschap vervaardigde inrichtingsschets, in 
principe afspraken gemaakt over het beheer van anderhalve hectare 
landbouwgrond in de Venakkers. die eigendom is van de gemeente en 
een bestemming zal krijgen ten behoeve van natuurbehoud en 
ontwikkeling. De gemeenteraad moet een en ander nog goedkeuren.

6. Excursies en lezingen.
Het fenomeen "werkgroepsexcursies" lijkt aan een nieuwe opzet 
toe. In tegenstelling tot 1989 viel de deelname vaak tegen, 
hetgeen misschien verklaard kan worden uit het feit dat een 
zekere gewenning lijkt op te treden met betrekking tot de 
bezochte gebieden. Wel succesvol waren de excursies naar Zeeland 
in februari (elf deelnemers, 64 soorten, nog meer sfeer), naar de 
Groote Peel in april (acht deelnemers, ong. 55 soorten) en naar 
Givry-en-Argonne in mei.
De lezing van Jan van Diermen in april over de ' broedbiologie van 
Sperwers gaf stof voor een uitvoerige discussie, waarvan door 
Arno Braam een lijvig en lezenswaardig verslag werd geproduceerd.

7, Milieuactie.
De werkgroep tekende bezwaar aan tegen de voorgenomen uitbreiding 
vab het voormalige hotel Boschoord te Oisterwijk tot een 
grootschaling conferentie-oord; ook de Oisterwijkse
Milieuvereniging tekende bezwaar aan. Gevreesd moet worden, dat 
de te verwachten toename van autoverkeer en verblijfstoerisme een 
negatief effect zal hebben op het milieu en de natuurwaarden ter 
plaatse. De gemeenteraad heeft overigens onlangs besloten tot 
verlening van de bouwvergunning, maar er staan voor ons nog 
verdere beroepsmogelijkheden open.
Een nieuw fenomeen in ons werkgebied vormen de Ultra Lichte 
Vliegtuigen (ULV's). Een onlangs opgerichte vereniging poogde in 
twee verschillende gemeenten toestemming te krijgen voor de 
vestiging van een vliegveldje voor hun vliegende brommers. In het 
eerste geval, het buurtschap Nergena te Boxtel, was gekozen voor 
een lokatie vlakbij het stiltegebied de Kampina. In het tweede 
geval ging het om een terrein in Vlijmen, grenzend aan de Vughtse 
Gemnt. In beide gevallen werd door ons bezwaar aangetekend op 
grond van de te vrezen aantasting van de ornithologische waarden 
in de omgeving. Gelukkig bleek beide keren, dat de gemeenten



gevoelig waren voor de door ons aangevoerde argumenten. Bij deze 
actie ondervond de werkgroep gewaardeerde ondersteuning van 
Vogelbescherming te Zeist.
Opnieuw werd door ons aandacht gevraagd voor de 
natuuronvriendelijke aspecten van het Kanovaren op de Reusel. Nu 
met name de laatste jaren de Ijsvogel, als gevolg van zachte 
winters, weer terrein terug wint, is het schrijnend om te moeten 
toezien, hoe hele groepen kanoërs het kleine stukje nog 
meanderende Reusel op het landgoed de Hondsberg plaatse lijk 
volkomen plat lopen. Tot nu toe blijven gemeente en waterschap 
zich achter elkaar verschuilen.
Samen met de Brabantse Milieu Federatie voerde de Werkgroep 
overleg met de P.N.E.M. en ambtelijke vertegenwoordigers van de 
Provincie Noord-Brabant over de voorgenomen reconstructie van de 
Hoogspanningsleiding tussen Waalwijk en Den Bosch. Opmerkelijk 
was, dat op initiatief van de PNEM een gesprek mogelijk bleek 
over de mogelijke negatieve effecten 'van het gekozen tracé op 
landschappelijke en met name ook op ornithologische waarden van 
het te doorkruisen gebied. Door ons werd vooral gewezen op het 
aanvaringsgevaar, dat zal ontstaan voor overwinterende Kleine 
Zwanen en verschillende Ganzesoorten. Om dat gevaar te 
verminderen werd door ons een alternatief tracé gesuggereerd, dat 
gunstiger zou liggen ten opzichte van de vliegroutes van de 
Kleine Zwanen. Ook de mogelijkheid van een (gedeeltelijk) 
ondergronds tracé werd besproken. Teleurstellend was echter, dat 
met name van de zijde van de provincie uiteindelijk geen 
bereidheid bleek te bestaan om de daarmee gemoeide meerkosten 
voor lief te nemen.
Een brief met klachten betreffende het rooien van een houtwal aan 
de gemeente Oisterwijk bleef tot op heden onbeantwoord.
In overleg met Vogelbescherming werd contact gezocht met 
Rijkswaterstaat met betrekking tot de mogelijkheid om aan de 
oevers van het Wilhelminakanaal nabij Biest-Houtakker 
broedgelegenheid te scheppen voor Oeverzwaluwen; op het moment 
dat dit verslag wordt geschreven is nog geen reactie bekend.
Bij de Provincie wedr bezwaar aangetekend tegen de aanwijzing van 
een aantal Relatienotagebieden in de Kempen, met name in
deRuilverkave1ing De Hilver. Voor een goed begrip: de bezwaren 
richtten zich niet tegen de aanwijzing als zodanig, maar tegen de 
te geringe omvang en tegen de onduidelijkheden in de procedure. 
In de Hilver wordt nu immers zo'n tweehonderd hectare aangewezen 
en begrensd, terijl inmiddels op grond van het Natuurbeleidsplan 
duidelijk is, dat er uiteindelijk een veelvoud daarvan nodig zal 
zijn ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur. Tegen 
diezelfde achtergrond werd tevens bezwaar gemaakt tegen de 
schamele invulling in het dal van de Poppelse Ley (de
Krombeemden) nabij de Rechte Heide. Een hoorzitting over dit 
onderwerp werd door twee bestuursleden een toelichting gegeven op 
het bezwaarschrift.

8. Publiciteit en propaganda.

De werkgroep was aanwezig op manifestaties te Haghorst en 
Hilvarenbeek en verzorgde een goed bezochte stand op de week van 
het landschap op Kasteel Nemerlaer te Haaren.
De verschillende periodieken in ons werkgebied werden in de 
verslagperiode systematisch bestookt met informatieve stukjes 
over het wel en wee van vogels in Midden—Brabant.
Het inititatief kan op een behoorlijke mate van succes terugzien. 
Doorgaans plaatsten de benaderde week- en advertentiebladen de



aangeboden stukken vrij vlot. Zodoende werd een behoorlijke 
naamsbekendheid verworven en kon het publiek van veel 
interessante ontwikkelingen kennisnemen. Er verschenen onder 
andere artikelen over Kerkuilen. Rietganzen en Korhoenders.

Tenslotte werkte de vogelwerkgroep mee aan een goed bekeken en 
goed ontvangen mi 1ieu-special van de Lokale Omroep Oisterwijk.

9. Contacten met gelijkgerichte organisaties.
Vruchtbare en plezierige contacten werden onderhouden met 
Vogelbescherming te Zeist, met de Brabantse Milieu Federatie te 
Tilburg en met de Oisterwijkse Milieu Vereniging. Er is een begin 
gemaakt met een beter gestructureerd contact met de B.M.F., 
doordat voortaan een bestuurslid (Herman Petermeijer) zich bereid 
heeft verklaard als contactpersoon te fungeren.
De bijzonder prettige contacten met de Stichting het Brabants 
Landschap konden in het verslagjaar verder worden uitgebouwd. 
Hierdoor bleek het opnieuw mogelijk om elkaar met name in het 
onderhoud van kleine landschapselementen wederzijds van dienst te 
zijn.
De contacten met het S.O.V. (Samenwerkende Oostbrabantse 
Vogelwerkgroepen) zijn tanende. Tot onze spijt wordt weinig meer 
van deze organisatie vernomen en lijkt het tijdschrift de 
Roodborsttapuit een stille dood te zijn gestorven.
Op meer persoonlijke basis onderhoudt een aantal leden contact 
met S.O.V.O.N. Hun betrokkenheid bij projecten van deze 
organisatie noopt nauwelijks tot tussenkomst van de vereniging. 
Wel is in het bestuur met enige regelmaat en met enige spijt 
geconstateerd, dat de regionale coördinator zo weinig in het werk 
stelt om de betrokkenheid bij de verschillende projekten te 
vergroten.

10. Roofvoqelrevalidatiecentrum de Meierij.
Reeds vanaf de oprichting is de werkgroep nauw betrokken bij dit 
revalidatiecentrum. Ook in 1990 werden door Ger van den Oetelaar 
weer verschillende gewonde, zieke of verzwakte roofvogels na en 
deskundige behandeling teruggeplaatst in de natuur. Een 
vijftiental Buizerden, Sperwers en Kerkuilen werd ter revalidatie 
aangeboden; het merendeel daarvan verliet de volières weer 
gezond. Het aantal aangeboden vogels vertoont de laatste jaren 
overigens een dalende tendens.

11. Financiën.
Naar aanleiding van een discussie dienaangaande enerzijds bij de 
behandeling van het jaarverslag 1989 en anderzijds bij de 
bespreking van de financiering van het boek "Vogels in Midden- 
Brabant" is een reglement op schrift gesteld, dat de financiële 
verhouding regelt tussen de afdeling Landschapsbeheer en de 
verenigingskas. Overeengekomen is, dat de afdeling middels het 
jaarlijks indienen van een begroting en het geleidelijk opbouwen 
van een vervangingsreserve zekerheid krijgt over de 
instandhouding van machines en gereedschappen. Eventueel netto
resultaat komt ten goede aan de vereniging, maar in "slechte" 
jaren kan de afdeling een beroep doen op de algemene middelen van 
de vereniging, teneinde de noodzakelijke investeringen te kunnen



blijven doen. Het in 1989 ingezette beleid onder de titel "Bestek 
1989" begint enige resulaten af te werpen in de vorm van een 
betere kostenbeheersing. Hoewel het concrete resultaat van het 
boekproject nog niet volledig bekend is, kan opnieuw gesteld 
worden, dat de financiële positie van de vereniging gezond is. 
Andermaal is daarbij een woord van waardering aan het adres vande 
afdeling Landschapsbeheer zonder meer op zijn plaats. Telkens 
weer blijkt immers, dat door de inzet van een relatief kleine 
groep mensen nuttig werk ten behoeve van kleine 
landschapselementen en bosbeheer ook nog een voor de vereniging 
onmisbare injectie in de kas mogelijk is._

L. Hilgers 
19 maart 1991



FINANCIEEL VERSLAG 19Q0
Inkomsten.
Contributie f 1531,00
Vogeljaar en roodborsttapuit f 380,50
Propagandamateriaal f 5394,57
Kursus en excursies f 0,00
Landschapsonderhoud f 4000,00
Kasgeld f 4633,40
Plusrekening f 3,95
Sterrekening f 9465,02
Diversen f 9414,10

totaal f 34822,54

Uitqaven.
Administratie f 1088,93
Natuurvoorzieningen f 1067,51
Zaalhuren f 0,00
Propagandamateriaal f 660,02
Abonnementen f 832,80
Kursus en excursies f 0,00
Interne aktiviteiten f 3046,38
Kasgeld f 4676,57
Plusrekening f 0,00
Sterrekening f 1509,89
Diversen f 2013,25

totaal f 14895,35

Inkomsten f 34822,54
Uitgaven f 14895.35
Eindsaldo f 19927,19
Dit bedrag is als volgt verdeeld
Postrekening f 12023,78
Plusrekening f 3,95
Sterrekening f 7955,13
Kasgeld f -43,17
Eindsaido f 19939,69
Een aantal opmerkingen:

- Na vele herberekeningen en controles bleek een verschil van 
£ 12,50 tussen de boeken en de rekeningen.

- Doordat er in het jaar 1990 reeds inkomsten waren vanuit de 
boekverkoop, is het eindsaldo erg hoog. Daar staat tegenover 
de rekening die we voor de eerste druk in 1991 hebben 
voldaan met een bedrag van f 10938,14.
Voor een overzicht van de financiën omtrent het boek verwijs 
ik naar desbetreffend overzicht.

- Het negatief saldo van de kas is ontstaan doordat ik 
regelmatig geld heb voorgeschoten zonder een en ander te 
vereffenen. Dit is inmiddels wel gebeurd.



De post propagandamateriaal werd gebruikt om de inkomsten 
van o.a. de bundel te boeken. Daarnaast hadden we vorig jaar 
ook goede inkomsten dankzij het Haghoarst Spektoakel 
(f 400, — ), Hilvarenbeek (f 156,— ) en de dagen op Nemelaer 
(f 426,00) in totaal f 982,— ). Daar stond een investering 
van vogelbeschermingsmateriaal tegenover van f 645,02.

Via de post diversen worden overschrijvingen tussen de 
verschillende rekeningen en de kas geboekt. Daarnaast kwamen 
daar vorig jaar ook de verschillende subsidies 
(f 5050,--)binnen. Ook vond een donatie van f 250,—  plaats 
aan de Fugelpits.

In het jaar '90 konden we ons weer verheugen op goede 
opbrengsten uit het landschapsonderhoud.
Om een duidelijker overzicht te verkrijgen in de inkomsten 
en uitgaven aldaar, en om de "knotters" direkter beschikking 
over geld te geven zijn we bezig een tweede girorekening te 
openen voor de "knotploeg". Het financieel verslag daarvan 
zal in het vervolg als onderdeel van het algemeen financieel 
verslag worden opgenomen.

Via de post interne aktiviteiten werden al enkele rekeningen 
van de bundel betaald.

Met vriendelijke groet.

Frank van den Oetelaar.



BEGROTING BEGROTING

LANDSCHAPSBEHEER
Artikel vervang i ngs- restwaarde

waarde
tractor URSUS 2500.00 0.00
trailer 500-00 0. 00
tandem-asser 3200.00 0 „ 00
Husqvarna 1800.00 300- 00
Husqvarna 1800.00 300.00
Husqvarna 1250.00 200.00
ladder 400.00 0.00

totaal

WERKGROEP
Artikel vervang i ngs-■ restwaarde

waarde
expositiepanelen 250.00 0.00
kompassen 300.00 0.00
decoupeerzaaq 500.00 0.00
lamp 200.00 -0.00
kerkuilkasten 3000.00 0. 00
ov. nestkasten 1000- 00 0. 00
archiefkast 400.00 0.00

totaal

BEGROTING 1991
INKOMSTEN UITGAVEN

A: Exploitatie
Landschapsbeheer:
onderdelen 2000.00
brandstof 1000.00
representatie 500.00
opbrengsten 9000.00

B: Exploitatie
Werkgroep:
contributies 1800.00
administratiekosten 750-00
zaa1 huur p. m.
interne activiteiten 40000
representatie 200.00
propagandamater i aal 600.00 800.00
cursussen/excursies 350.00
abonnementen 165.00
donaties 465.00

C: Lustrumbundel: 
Kostprijs 2e druk 
opbrengst uit verkoop 7100.00

7100 .00



D: Stortingen:
Vervangingsfonds
Landschapsbeheer 3830.
Vervang i ngs-f onds
Werkgroep 550.

h
onvoorzien 390.
totaal 18500.00 18500.

00

00

00
00



/
l

DATA DATA

WO 27.03.91 jaarvergadering
20 14.04.91 korhoentelling
WO 17.04.91 bestuursvergadering
ZO 21.04.91 korhoentelling
di 23.04.91 ledenvergadering + lezing voorafgaande aan mei-excursie

05.91 excursie naar Oostvaardersplassen
20 05.05.91 korhoente11ing
WO 15.05.91 bestuursvergadering
di 28.05.91 ledenvergadering

06.91 ledenvergadering + lezing over vleermuizen
06.91 excursie voor vleermuizen (enkele dagen na ledenvergadering)

VERS VERS

een kluut verklaart te Kloetinge: 
bij geen van mijn ontmoetingen 
heb ik van iemand ooit vernomen 
hoe kluten aan hun jongen komen: 
men stuurt ons steeds op dit gebied 
met een kluutje in het riet

(kees stip )


