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LEDENVERGADERING VWG MIDDEN BRABANT 
DINSDAG 25 oktober 1988

AGENDA:

Herberg 'De Schaapjes' 
Oisterwijksedreef 12 
Haaren
aanvang: 20.00 uur

1. Opening,notulen,mededelingen
2. De Post
3. Secretariaat
4. Tellingen.*, j>
5. Nieuw seizoen landschapsbeheer
slot: dia's Viktor van de Extramadura in Spanje. Vogels die te zien 

zullen zijn: Grote trap, Kleine trap,Scharrelaar,Hop enzovoort.

V.RETEL HELMRICH
TUINSTRAAT 47-15 
5038 DA TILBURG
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NOTULEN LEDENVERGADERING VOGELWERKGROEP MIDDEN BRABANT
d.d. 27 september 1988 ____________ ____________ _____________—

1.Aanwezig: Nico Hilgers,Toon van de Langenberg,Viktor Retel Helra- 
rich,Jean-Paul Ongenae, Lieneke Aangenendt,Ad en Sheila 
van Poppel, Frans Post,Nils Gilissen,Roos Backx,Caroli- 
ne van Oyen,Riet Potten,Joop en Marian van de Groen,
Miek Slikkerveer,George van Daelen,Jules Huls,Jan Pay- 
mans,Ronald Smulders,Maurice van Pinxteren,Arno Braam, 
Loek Hilgers,Jan van Beers,Frits van der Meer,Sjef 
Staps. Bericht van verhindering:Cis vanLaarhoven,Frank 
van den Oetelaar(proficiat),Frans van den Oetelaar.

2.Openinq,notulen, mededelingen:
Opening vond plaats om 20.25 uur.
Opmerkingen bij notulen: Een lezing van Paul van Gaaien wordt 
niet in het winterprogramma opgenomen. Arno heeft naar de inhoud 
en de kosten ervan geïnformeerd. Het lijkt zeker interessant, 
maar het heerlijk avondje zou al vlug fl 200,—  gaan-kosten. Ar
no schrijft een briefje om dhr van Gaaien op de hoogte te stellen.

De najaarsexcursie naar Schiermonnikoog 
is rond. Marian heeft circa tien aanmeldingen binnen gekregen.Er 
wordt gebruik gemaakt van een hotel, een kamping en een kampeer
boerderij. De laatste afspraken zijn na de ledenvergadering van 
27 september gemaakt.

Lieneke bedankt Arno voor het verslagje 
in het mededelingenblad van de Korhoentellingen 1988.

De excursie naar Walcheren heeft geleden 
onder het verwachtte slechte weer. Vrijwel alle potentiële deel
nemers laste in verband daarmee de excursie op eigen houtje af. 
Miek volhardde echter en had in Zeeland helemaal niet zo'n be
roerd weer en wat vogels betreft een hele mooie dag.Joop vraagt 
of de organisatie niet beter had gekund. Voorheen had de VWG in 
zulke gevallen altijd iemand die de avond voor de excursie tele
fonisch bereikbaar was. Ditmaal ontbrak zo'n contactpersoon inder
daad. Bij volgende excursies moet er telkens weer een ingesteld 
worden.

De kalenders van Vogelbescherming zijn 
door Nico besteld en inmiddels aangekomen.Een aantal mensen be- 
taals ter vergadering en neemt er een mee. Er zijn ernu nog enke
le over, dus.......

Frans Post deelt de vergadering mee dat
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de redaktie van het vogelboek inmiddels een maal bij elkaar is 
geweest.Besloten is om de leden van de werkgroep tijdens de duur 
van het projekt over de voortgang in te lichten middels een vaste 
rubriek in het mededelingenblad, welke door Arno ingevuld zal 
worden, te beginnen in het blaadje van oktober.

3. De post:
In:
‘Vogelbescherming:-blad 'Vogels'

-stukken met betrekking tot de nieuwe actie van 
VB.Zie mededelingenblad september en agendapunt 
zes.

‘Raad van State: Zij verzoekt de werkgroep om schriftelijk te be
vestigen dat deze het verzoek om schorsing (t.a.v. 
de fictieve weigering van de gemeente Helvoirt om 
de ontginningsactiviteiten met politiedwang stil 
te leggen wanneer dat aan de orde zou komen) in
getrokken heeft. Loek zal hierop antwoorden. 

‘Aktiekommitee 'Geen cement in de Gement': Kennisgeving van op
richting van het kommitee. Bijgevoegd een pers
verklaring. Loek zal namens de VWG contact opne
men met de aktiegroep.

4. Nieuwe secretaris:
Viktor leek per 1-10-88 te vertrekken naar Soedan. Hij wordt door 
Artsen zonder Grenzen uitgezonden als bouwkundige met de bedoe
ling om medische hulpcentra te bouwen. Het vertrek is nu echter 
met een maand uitgesteld. Dit houdt onder meer in dat de taken 
van Viktor binnen de VWG door anderen vervuld moeten gaan worden. 
Met uitzondering van het secretariaat is dat inmiddels gelukt. De 
vergadering wordt gevraagd of men daarvoor belangstelling heeft. 
Een besluit wordt nog niet genomen, omdat iedereen er maar eens 
over moet denken de komende weken. Het secretariaat dragen is niet 
zo'n zware funktie als het lijkt. Binnen de VWG is het tenslotte 
de gewoonte dat zoveel mogelijk mensen gedurende kortere of lange
re tijd een bepaalde taak op zich nemen, zodat niet al het werk 
op de schouders van enkelen komt te rusten en de betrokkenheid 
van de leden wordt vergroot.De taak van de secretaris is daardoor 
beperkt tot het bijhouden van het archief, het opstellen van het 
jaarverslag en het dragen van de zorg dat de gespreide secretari- 
aatszaken door de anderen uitgevoerd worden.
B- sloten wordt wel dat er op de volgende vergadering een nieuwe
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5.Tellingen:
*Transsekttel1ing Kampina: datum: 8-10-88, coördinatie:VIKtor, 
tellers: Nico,Arno,Ronald,Miek,NiIs,Jean-Paul,Toon.
Besloten wordt dat zij die met iemand mee willen lopen contact 
op nemen met de btreffende teller. De meeste mensen regelen het 
al op devergadering.
Uitwijkmogelijkheid in geval van slecht weer: 15-10-88.
*Ganzentel lingen':Het idee is om in ieder geval mee te doen aan 
de Internationale Ganzentellingentofwel de wintertellingen in 
januari en februari). Daarnaast wordt geprobeerd om in ieder ge
val de slaapplaatsen regelmatig te tellen. Hiervoor geven Jean- 
Paul ,Ronald,Arno,Frans Post,Jan van Beers en Nils zich op. Of de 
simultaantellingen zoals die voorgaande jaren met veel belangstel
ling zijn uitgevoerd doorgaan wordt nog bekeken.
Loek, Miek en Ad zullen de ganzentellingen deze winter coördine
ren en komen op de oktobervergadering met een voorstel.

6.Jachtaktie Vogelbescherming:
Toon geeft als consulent Vogelbescherming van de VWG toelichting 
op de aktie (zie mededelingenblad september) en vraagt de verga
dering om ideeën en medewerking. Vragen die hij heeft zijn: welke 
gemeenten hebben grond, is het wel zinvol om elke gemeente te be
naderen, moeten we niet bepaalde prioriteiten stellen, welke weg 
gaan we bewandelen ?
Joop lijkt het het beste om per gemeente een fractie te benaderen 
en die uiteindelijk de kar te laten trekken. Hij en Frans zijn van 
mening dat de aktie zeker gesteund moet worden. Ze verwachten een 
grote psychologische werking als gemeenten zouden besluiten om de 
jacht op de elf soorten te verbieden, althans wanneer zij wat dat 
betreft beperkingen in de jachtovereenkomst zouden opnemen.De ge
meenten zoudenop zo'n manier een voorbeeldfunktie moeten vervul
len bij de beïnvloeding van de openbare mening.
Nico stelt voor om alle gemeenten aan te schrijven met het verzoek 
of de brief van VB in behandeling is genomen.De reacties zullen 
afgewacht worden evenals de door de VWG te nemen stappen, maar in 
ieder geval is er de mogelijkheid om op een gegeven moment de re- 
akties te bundelen en over te dragen aan de regionale pers.
De vergadering stemt met dit voorstel in. Toon, Nico en Viktor 
en de volgende secretaris) nemen deze taak op zich.

7.Rondvraag:
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melijk twee vertegenwoordigers zijn, maar op de vergaderingen 
van het SOV verschijnt er niet een.
Eigenlijk vertegenwoordigde Loek tot nog toe de VWG, maar op de 
een of andere manier is er sinds lange tijd een kommunikatiestoor- 
nis tussen VWG en SOV. Loek stelt zijn funktie ter vergadering be
schikbaar. Jammer genoeg wordt er geen opvolging gevonden, hetgeen 
als volgt wordt opgelost: Frans Post en Ad nemen respectievelijk 
als vertegenwoordiger van de provincie en als secretaris van het 
SOV de vertegenwoordiging van de VWG waar.
Ten aanzien van het samenwerkingsverband tussen NMF, KNJV en post-•luivenhouders ten behoeve van onderzoek aan de vervolging van 
roofvogels in Noord Brabant heeft Ad geen nieuws te melden.
*Nils: Is het geen idee om naar anologie van het 'Vogeljaar' een 
vaste waarnemingenrubriek in het mededelingenblad op te nemen.Dan 
zou iedereen een beetje op de hoogte blijven van wat er (zowel 
binnen als buiten het werkgebied) door de VWG-leden gezien wordt. 
De vergadering kan daarmee instemmen en Ronald en George zullen 
er als 'waarnemingsarchivarissen' over denken of en hoe ze dat 
kunnen invullen. Nils blijft overigens zelf de verslagen van VWG- 
excursies in het mededelingenblad verzorgen.
*Joop heeft enkele mededelingen met betrekking tot de organisatie 
van de excursie naar Schier.
*Marian: Heeft de VWG de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening van het 
ministerie van VROM toegestuurd gekregen (t.b.v. de inspraakpro
cedure)? Dat is niet het geval. Wij zullen dus wel niet op de ver
zendlijst van het ministerie staan. Opgemerkt wordt dat de BMF al 
een reaktie gegeven heeft. Lieneke zal echter als bibliothecares
se alsnog de nota aanvragen.
*George: Zijn er nog SOVON-atlassen in het bezit van de VWG en 

A a n  hij er dan misschien een krijgen (voor iemand anders)?
^ ^ e  VWG heeft inderdaad nog een aantal atlassen, maar bewaart die 

liever als 'relatiegeschenken' voor wanneer mensen lezingen komen 
geven of iets dergelijks.

■Waarneminqenarchief van de VWG:
George en Ronald geven aan het einde van de vergadering uitleg o- 
ver het invullen van de waarnemingskaarten aan degene die daarvan 
nog niet op de hoogte zijn. Daarnaast herinneren zij iedereen nog 
eens aan de schrijfavond die op 10 oktober bij Ronald plaatsvindt.

Slot: Mooie diaserie van George over de vakantie van hem en Jean-
Paul in de Pyreneeën.



data:
wo 16 november bestuursvergadering 
di 29 november ledenvergadering
vr 25 november symposium gedragsecologie en vogelbe

scherming van de N.O.U. te Antwerpen, 
za 26 november idem 
zo 27 november idem
za 10 december landelijke dag N.O.U.,S.O.V.O.N. en

Vogelbescherming te Ede.Thema: het ver
zamelen van gegevens door veldwaameners

Opmerking: Vanwege grote haast geen voortgangsverslag 
van Vogelboek VWS. Sorrie, mar ik moet snel weg.


