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— van de ledenvergadering van 30.01.90 —

1. Aanwezig.

Nico Hilgers, Arno Braam, Frans van den Qetelaar, Frank van den Oetelaar, Sjef 
Staps, Cis van Laarhoven, Jo Swaans, Frits van der Meer, Roos Backx, Frans Post, 
Ijeneke Aangenendt, Joris Gilberts, Loek Hilgers, Herman Petermeijer, Niels Gi— 
lissen, Mare van der Ven, Jan Paymans, Jules Huls, George van Daelen.
Bericht van verhindering: Miek Slikkerveer, Ad en Sheila van Poppel, Joop en 
Marian van der Groen (verlaat).

2. Notulen, mededelingen.

Mare merkt op dat hij en Herman alleen als contactpersonen voor de excursies 
voor de nieuwe leden optreden. De verdere organisatie komt niet in hun handen.
De taak van Ronald Smulders, zorg dragen voor het gehele programma, nemen zij 
dus niet over.
Wat betreft de aankondiging van de jaarvergadering wordt gemeld dat Viktor in
middels in Nederland terug is. Hij zendt iedereen de hartelijke groeten. Het be
stuur zal hem benaderen met de vraag of ie zich weer beschikbaar stelt voor een 
zetel in het bestuur.

De notulen zijn, met inachtneming van de opmerking van Mare, vastgesteld zonder 
wijzigingen. ,ri

3. De post.

*ln:
SWEV: 1. Uitnodiging aan de werkgroep cm zich aan te sluiten bij SWEV,

2. Aankondiging bijeenkomst SBB (zie punt 4 van dit verslag).
Vogeljaar: laatste nummer (nachtzwaluw-special)
Argus: laatste nummer
BMF: Schrijven met betrekking tot de bezwaren die BMF heeft tegen het gebruik 
van vliegbasis Wöensdrecht door zogenaamde Pilatusvliegtuigen. Deze worden 
gebruikt voor het droppen van perachutespringers en veroorzaken volgens BMF 
te veel geluisoverlast.

*Ui t:
Loek heeft een brief aan G.S. geschreven waarin hij namens de VWS zijn zorg 
uitspreekt met betrekking tot de ontwikkelingen in het Helvoirts Broek.De 
plaatselijke gemeenten hebben de procedure voor nieuwe bestemmingsplannen ge
start. De daaraan gekoppelde vergunningenstelsels lijken echter te slecht cm 
verdere aantasting van de natuur te voorkomen. G.S. is gevraagd om een duide
lijke keuze té maken voor de natuurwaarden in het Broek en alles te doen wat
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in hun vermogen ligt on een verdergaande verloedering; van het gebied te voor
komen.

4. Reacties naar aanleiding van de post.

SWEV:
In West-Brabant zijn grote bedenkingen aangaande het natuurbeleid’1 en -^beheer 
van SBB en NMF. Een en ander is toegelicht in het mededelingenblad vah januari. 
De relaties zijn tijdelijk verbroken en door vogelwerkgroepen is overwogen cm 
een zwartboek uit te brengen. In verband met een bijeenkomst met een vertegen
woordiger van SBB/NMF is dat echter uitgesteld.
Op de bijeenkomst is elke vogelaar uit Midden en Vfest Brabant welkom. Punten 
waar het onder meer om zal draaien: is het waar dat op basis van waterwildtel— 
lingen afschotvergunningen worden verleend, is het toeval dat in satmige SBB— 
bossen geen roofvogel met succes tot broeden komt, waarom kapt men in het 
broedsei z o e n ......... ?
Arno merkt op dat Maarten Helmich van IMF schriftelijk aan alle waterwildtel— 
Iers uitleg heeft gegeven over het gebruik van de resultaten van de tellingen: 
heeft SWEV daar geen genoegen mee genomen ? Frans Post antwoordt dat SWEV er 
door die uitleg niet van overtuigd is dat er geen sprake was van misbruik.
Cis meldt dat Ad van Poppel in de buurt van Tilburg heeft vastgesteld dat SBB 
een boom heeft omgezaagd waarvan men wist dat er vleermuizen in overwinterden. 
Meer van zulke misstanden komen op de vergadering niet ter tafel.
Frans van den Oetelaar betwijfelt of zo'n gesprek net NMF/SBB wel zin heeft:
" Dat helpt toch niks. Moeten we er niet voor zorgen dat dat zwartboek er ge— 
woon komt ? Of moeten we er niet vooraf De Krant bijhalen ? Diverse leden val
len hem bij. Anderen vinden dat niet netjes nu de afspraak voor het gesprek 
inmiddels is gemaakt.

Besluit: Frans Post gaat zeker naar de bijeenkomst en geeft het voorval van 
Cis (goedgedocumenteerd) door aan SWEV. Vooraf. wordt geen nadere actie onder
nomen. Een mogelijkheid blijft cm dat achteraf alsnog te doen. Ook SWEV heeft 
zich daarover bezonnen: mogelijk wordt het zwarboek toch nog uitgebracht, als 
de resultaten van de bespreking onbevredigend blijken te zijn.

Tevens staat onze werkgroep als kandidaatlid op een lijst bij het SWEV. Frans 
Post licht toe dat de normale bijdrage voor aangesloten verenigingen ƒ 1,25 
per lid is. Cmdat onze werkgroep echter ook al lid is van SOV wordt de hoogte 

van de bijdrage aan SWEV aan ons zelf overgelaten.

Besluit: De werkgroep doneert ƒ 25,— .

Loek merkt op dat het tijd wordt voor een overkoepelend Brabants orgaan, met 
één tijdschrift (de Roodborsttapuit): nu valt het werkgebied van onze werkgroep




