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—  ledenvergadering, d.d. 28.11.89 —

1.Aanwezig:
Nico Hilgers, Jan Paymans, Mare van de Ven, Frans Post, George van Doelen, Jo 
Swaans, Gerard van der Kaa, Lieneke Aangenendt, Cis van Laarhoven, Pim Eshuis, 
Roos Backx, Herman Petermeijer, Jules Huls, Frits van der Meer, Joost van Kuijk, 
Miek Slikkerveer, Niels Gilissen, Henk Sierdsema, Gerard van Gooi, Jan Douwes 
en Arno Braam (21 personen).
Bericht van verhindering: Joop en Marian van der Groen, Joris Gilberts, Frank 
van den Oetelaar, Frans van den Oetelaar, Loek Hilgers, Ronald Smulders.

2.0pening, notulen, mededelingen:
* Lieneke: vraagt of iemand het stukje over de vogeltrekdag in een plaatselijk 
blaadje heeft zien staan. Het is opgestuurd naar zo'n twintig krantjes, maar 
alleen van twee in Oisterwijk is bekend dat ze het gepubliceerd hebben. Een 
blaadje in Esch was wel geïntersseerd, maar vond het betreffende stukje-te ge
dateerd. Twee blaadjes in Drunen bleken niet meer te bestaan.
Nico vraagt iedereen op te letten of meer krantjes het afgedrukt hebben. Als 
iemand het idee heeft dat er lokale blaadjes zijn die niet door de werkgroep 
worden: geef dat dan even door aan Lieneke.
* ?: De datum van de Landelijke Dag van SOVON/NOU/Vb is niet op 19 maar op 16 
december.

3.De post:
*' Vogelbescherming: aankondiging nieuwe vogelkalender en vogelagenda. Nico 
geeft korte toelichting. Eventuele bestellingen vinden plaats na de vergadering. 
Vogelbescherming: uitnodiging voor de Landelijke Dag. Thema: Effecten van 
milieuveranderingen op vogelpopulaties. Frans Post (geeft zelf een lezing), Loek 
en Arno zijn van plan te gaan.
* Limosa:
* BMF:
* Brabants Landschap:
* COS:
* Natuurmuseum: nieuwsbrief
* NMF: schrijven met betrekking tot de midwintertel1ing, waarin uitleg over ge
bruik telresultaten, en telformulieren.
Tot zover de ingekomen stukken. Uitgegaan: niets.

Wel heeft de voorzitter contact opgenemen met Hans van Buël in verband met de 
regionale avifauna cm hem op de hoogte te brengen van de reacties binnen onze 
vereniging, zoals ze geuit waren op de ledenvergadering van oktober.
Hans betreurde het negatieve/sceptische standpunt van de werkgroep. Hom leek





deelname van VWJ Midden Brabant aan het project vanzelfsprekend. Hij bevestigde 
dat alles nog enigszins vaag was, maar voorspelde dat het spoedig concreter zou 
worden.
Henk Sierdsema (districtscoördinator SOVON voor West Brabant) geeft als betrok
kene toelichting:"Naar voorbeeld van SOVON is begonnen met enthousiasme. Dat is 
het belangrijkst. Het onderzoeksprogramma is nog niet geheel uitgewerkt, maar 
men vertrouwd op de goede afloop."
Vervolgens kont er een korte discussie over het project met dezelfde strekking 
als op de ledenvergadering van oktober.

4. Mededelingen S.O.V.:
Omdat Joop niet aanwezig en Lieneke niet op de hoogte is, kcmt dit punt te ver
vallen.

5. Ganzente11ingen:
Miek heeft wedercm eem telprogramma in elkaar gezet. De eerste telling is op 
negen december. Ter vergadering konden alle telposten verdeeld worden.
In het mededelingen van van december kant een schriven van Miek met de plannen 
voor het kanende seizoen en de resultaten van de eerste telling.

6. Verslag Kerkuilen—overleg:
Gerard van der Kaa brengt kort verslag uit van de avond en de resultaten van 
het voorbije seizoen. Tevens is er weer een verslag verschenen, waarvan een kor
te samenvatting opgencmen zal worden in het mededelingenblad van december.

7. Rondvraag:
*Marc geeft excursieverslag Oostevaardersplassen aan Arno met het verzoek dit 
opte nemen in het mededelingenblad. Arno:„Bedankt, ik zal het opnemen."
*Frans Post: „ De boeken over de vogeldistricten in Nederland zijn binnen."Hij 
geeft ze ter vergadering aan Arno en Joost.
*George: Vraagt om waarnemingen. Als mensen geen zin hebben on kaarten in te 
vullen wil hij ze wel noteren on ze vervolgens zelf op kaart te zetten.
Tevens meldt hij dat Caroline van Oyen ernstig ziek is. Zij zendt haar groeten, 
maar voorlopig kan ze de vergadering niet bezoeken.
*Lieneke: „Heeft Vogelbescherming nog ooit iets van zich laten horen in verband 
met een vergoeding van de reiskosten, gemaakt voor de Nationale Vogeltrekdag ?" 
Dat is niet het geval. Zij kaart dit punt aan, cmdat ze van mening is dat na
tuurbescherming nog te veel het imago heeft van vrijwilligers—/liefdadigheids
werk:,, Cm serieus genomen te worden moeten deze kosten boven water komen, zodat 
ze begroot kunnen worden." Diverse andere leden zijn van mening dat ze het niet 
zo erg vinden om zulke kosten zelf te dragen.
*Herman:„ Het excursieprogramma, zoals vermeld in het laatste mededelingenblad, 
ziet er goed uit. Wat nu ?" Niels:,, Op de volgende vergadering volgt er meer en 
moeten er afspraken gemaakt worden."
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*Lieneke:„ Kunnen de volgende vergaderingen al vastgesteld worden?"
Dat kan. De eerstvolgende vergadering is niet op de laatste dinsdag van decem
ber, maar in het begin van januari. De andere data zullen in het mededelingen
blad van december vermeld worden.
* Pim: Heeft een interessante brochure bij zich genaamd:' Grazende vogels op 
boerenland '. Die handelt over het voorkomen van eenden, ganzen en meerkoeten 
op weiden en akkers en of en welke schade deze veroorzaken. Tevens wordt inge
gaan op de herkanst de vogels (veelal trekvogels en overwinteraars), de aantal
len waarin ze voorkomen , etcetera. De uitgave is rijk geïllustreerd en te be
stellen door ƒ ..... over te maken naar rekeningnummer 394282388 (Rabo) t.n.v. 
C.L.M., Oudegracht 197, Utrecht, o.v.v.: 'Grazende vogels op boerenland'.
*Miek: vraagt om waarnemingen van ganzen.
*Niels: Heeft concept-voorontwerp (!?) van beheersplan Helvoirts Broek. Men 
heeft leuke plannen met het gebied. Een groot deel kart (voorstel) in handen 
handen van natuurbeschermingsorganisaties. Voor de rest zal getracht worden be
heersovereenkomsten af te sluiten.
Frans Post plaatst, met anderen, enige kritische kanttekeningen. Tevens konen 
andere voorstellen ter sprake.
*Gerard van Gooi: Hij zou van de mensen die zich met Kerkuilen bezig houden 
graag braakballen ontvangen. Hij wil namelijk aan een voedselonderzoek voor 
deze soort beginnen. Hij en de Kerkuil-mehsen houden contact.

8,Watverdertertafelkwam:
*Amo vroeg’ namens Godert Verbiest (consulent Vogelbescherming van onze werk
groep) of er of er vanuit de vereniging zaken waren die Vogelbescherming zou 
moeten weten. Dit, andat Godert op 29.11.89 naar de contactdag van de consu
lenten in Breda zou gaan.
Er waren geen opmerkingen.
Tevens meldde hij dat de beide consulenten van de werkgroep hun taken graag aan 
andere leden zouden willen overdragen. Zowel de betrokkenheid van Godert als die 
van Toon van de Langenberg is namelijk niet zo groot. Beiden zijn van mening 
dat anderen de functie waarschijnlijk beter in zullen vullen.
Nico geeft een korte toelichting over de inhoud van de functie.
Er wordt niets besloten.
* Gerard van der Kaa: vermeldde reeds onder punt 6 dat een samenvatting van het 
verslag over de Kerkuilen geschikt is om op te sturen naar de lokale blaadjes. 
Hetgeen zal geschieden.(Wie? Wanneer?)

Arno Braam
11.12.89.




