Voorjaarsvergadering van De Steltkluut d.d. 22-04-2013, SBB in de
Braakman
Aanwezig: 10 leden en de bestuursleden Adri Paauwe (voorzitter), Lucien Calle,
Pepijn Calle, Wim Wisse en Rob Kregting (verslag)
Opening en mededelingen
Dank aan Peter Maas (SBB) voor de gastvrijheid!
Er is een verzoek binnengekomen van de Zeeuwse Bibliotheek om alle
afleveringen van de Steltkluut te mogen digitaliseren en publiceren op hun
digitale site De nieuwe afleveringen komen na een jaar op die site.
* Op de onze website een link plaatsen
De website is vernieuwd. Bas de Maat heeft hier veel werk voor verricht en is
daar ook voor gewaardeerd.
* Adri zal Harry ook danken voor de jarenlang bewezen diensten.
Lucien geeft aan dat Robert-Jan Goosens met het bestuurslidmaatschap stopt.
Reden om te streven naar uitbreiding en verjonging van het bestuur.
Dit kan via de site, via het blad en via www.natuurwerk.nl
Verslag vorige bijeenkomst.
Voor de formele kant van de notulen zou het goed zijn ook de achternamen te
vermelden.
Ledendag
De mogelijke locaties zijn St. Jansteen en SBB Braakman.
De datum is 28 september. In het komende blad komt een vooraankondiging; in
het herfstblad het definitieve programma. Adri en de indieners van het voorstel
werken het verder uit. De bedoeling is om de verschillende werkgroepen zich te
laten voorstellen. Begeleid door aankondigingen in de pers, via interviews. In
verband met de ledenwerving.
Statuten.
De vergadering gaat akkoord met de aangepaste statuten.
.
Jaarrekening 2012
De kascommissie (Burssens en Neve) heeft de jaarrekening goedgekeurd op 15
april te Terneuzen.
Opmerking vanuit de commissie: enkele potjes worden wel gevuld, maar niet
uitgegeven. Bijvoorbeeld de reserve Landschapsverzorging (€13.815).
Voorzitter: daar zouden we bijvoorbeeld een heg langs het pad naar de
uitkijkpost bij Groot Eiland voor kunnen laten aanleggen.
Penningmeester: ook andere ideeën zijn welkom.
Voorzitter: er is ook nog een voorziening van de Vogelwerkgroep i.v.m. de
onkosten voor de tellers. Deze wordt binnenkort aangesproken.
De kascommissie vraagt ook naar het aantal leden.
Voorzitter: 473, wellicht moeten enkele niet-betalende mensen nog afgevoerd
worden. Op vraag van Peter Maas antwoordt Hanneke Smulders:” Ongeveer
constant. Er komen er bij en er vallen er af.”
Peter Maas doet suggesties voor medelidmaatschap of donateurschap.

Voorzitter: we moeten proberen er weer mensen bij te krijgen. We zullen dit in
het bestuur bespreken.
Op de vraag of de kosten van het blad zijn ongeveer gelijk aan de contributie
geeft de voorzitter aan dat dit klopt, maar er zijn ook andere inkomsten, zoals
advertentieopbrengsten. De kosten van de drukker zijn gelukkig constant.
De jaarrekening wordt goedgekeurd.
Kascommissie
Edward heeft het twee keer gedaan. Als nieuw lid wordt Nico van Kerkhoven
aangewezen.
Rondvraag
Peter Maas vraagt of de verpakking van het blad wel composteerbaar is.
De voorzitter gaat dit na.
Sluiting
Na de pauze een presentatie door Peter Maas over Staatsbosbeheer in het
algemeen en Zeeuws-Vlaanderen in het bijzonder..
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