Najaarsvergadering van De Steltkluut d.d. 17-12-2013, de Halle Axel
Aanwezig: 15 leden en de bestuursleden Adri Paauwe (voorzitter), Lucien Calle
(secretaris) en Rob Kregting (verslag)
Afgemeld: Wim Wisse en Pepijn Calle
Opening en mededelingen
De voorzitter constateert een redelijke opkomst.
Dit jaar is op 28 september een ledendag geweest. Het was een groot succes,
met een gezellige sfeer en veel verschillende bezoekers. Dank aan de
organisatie!
Het bestuur denkt dat het voor herhaling vatbaar is, met wel wat minder kosten.
Het ledenaantal ligt nu tussen de vier- en vijfhonderd.
Het verslag van de ledenvergaderingen staat voortaan op de site.
Dat van de vorige keer wordt vastgesteld en verder voor kennisneming
aangenomen.
Naar aanleiding ervan zegt hij dat de verpakking van het blad niet
composteerbaar, maar wel afbreekbaar is.
Begroting 2014
De voorzitter licht het één en ander toe. Voor het resultaat over 2013 wordt een
tekort van €2000 verwacht. Een aantal contributies moet nog binnenkomen. Een
aantal adverteerders is afgehaakt. Er is een vraag naar de hogere kosten voor
verzekeringen. De voorzitter antwoordt dat dat komt doordat het pakket
vernieuwd is, met een aanvulling voor de bestuursaansprakelijkheid.
Het budget voor de jeugdwerkgroep is omlaag gegaan. Als in de praktijk meer
nodig is, is dat geen probleem.
De bureaukosten zijn lager begroot, omdat bijvoorbeeld de printkosten in de
praktijk lager uitvallen.
De begroting 2014 wordt vastgesteld.
Verslagen van de werkgroepen
Planologiewerkgroep
Enkele actuele thema's zijn het ontwerpbestemmingsplan Terneuzen, het gebied
tussen Dow en het kanaal; de gemeente Terneuzen communiceert goed,
bijvoorbeeld over de nieuwe Tractaatweg.; het contact met ZMF loopt ook goed;
met Hulst wat moeizamer (bijv. over de opvolging van de Flora- en Faunawet) ;
Westerscheldedossier / Hedwighepolder.
Knotgroep
Bas de Maat neemt dit over van Lucien, die het zo'n 25 jaar gedaan heeft
(applaus). Er is jaarlijks een zelfde programma, waarbij het ook gezellig en
educatief is. Het levert geld op voor de vereniging. Het aantal deelnemers loopt
iets terug. De voorzitter vertelt dat we nu proberen zowel Anja als Bas bij het
bestuur "in te lijven".
Plantenwerkgroep
Er komt een determineercursus door Peter Maas. Maximaal twintig deelnemers.
Vogelwerkgroep
Edward vertelt dat het een zeer enthousiaste club is. Er wordt veel geteld.
De voorzitter vult aan dat er diverse broedvogelonderzoeken zijn gedaan. En
veel werk aan de kasten is geweest.

Jeugdwerkgroep
De topper was het muizenkamp in de Braakman, samen met de Visdiefjes.
Welgeteld één muis gevangen! De samenwerking met de insectenwerkgroep was
zeer succesvol. De omvang van de groep blijft ongeveer constant. Streven naar
doorstroming naar andere werkgroepen.
Insectenwerkgroep
Uitgebreide presentatie door Joop de Bakker, als een soort jaarverslag. Het was
een goede zomer voor de vlinders, er was ook het effect van de natte herfst. Het
was een topjaar voor de oranje luzernevlinders. De grootste vangst van het jaar
was de wolfsmelkpijlstaart. De verwachting is dat de nachtvlinders het moeilijk
gaan krijgen in Zeeland.
Op Zeeuws niveau: op de bres voor de Zeeuwse Zes!
Er was een succesvolle voorjaarsbijeenkomst op 13 april in Axel. Verder waren er
diverse excursies.
Rondvraag
De vraag is of het winternummer wat eerder uit kan komen in verband met de
aankondiging van verschillende activiteiten,
De voorzitter vindt dat een goed idee om iets mee te doen.
Sluiting
Na de pauze een prachtige fotopresentatie door E. Neve van eigen werk.
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