
Vergadering van De Steltkluut d.d. 23-11-2015, de Halle Axel 

 
Aanwezig: 17  leden en de bestuursleden Adri Paauwe (voorzitter),  Anja van der 

Giessen, Bas de Maat, Lucien Calle (secretaris) en Wim Wisse.  
 
Opening en mededelingen 

De voorzitter vertelt dat de werkgroepen heel actief gewerkt hebben in het 
afgelopen jaar 2015. Ook positief is dat er veel activiteiten zijn geweest. 

Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van Facebook en de eigen site van 
de Steltkluut. Dat is een goede ontwikkeling. 
Minder leuk was de verwijdering van een lid van de ledenlijst. 

Recent is bekend geworden dat Elisabeth gaat stoppen met de lay-out te 
verzorgen van het blad. Ze wordt zeer bedankt voor alle inzet de afgelopen 

jaren. 
Het bestuur en de redactie zullen op zoek gaan naar een vervanger. 
Ook de redactie zelf kan versterking gebruiken. 

Belangstellenden kunnen zich melden bij Lucien Calle. 
In een vooruitblik zegt de voorzitter dat de Steltkluut volgend jaar 60 jaar 

bestaat. Daar zal in mei 2016 een feest voor georganiseerd worden (in 
Saeftinghe). De werkgroepen wordt gevraagd om ideeën voor de invulling. 

 
Begroting 2016 
Deze wijkt niet veel af van die van 2015. Hij eindigt wel in het rood, bij de 

huidige contributie van €20, terwijl de ledendag nog niet begroot is. Ook de 
insectenwerkgroep viert volgend jaar haar jubileum. De voorzitter vraagt of de 

vergadering akkoord kan gaan met een verhoging van de contributie met €2.50, 
vanaf 2017. De vergadering gaat akkoord. 
 

Rondvraag 
Er wordt gevraagd of deze bijeenkomst wel twee keer per jaar gehouden moet 

worden. De voorzitter zegt dat de statuten dat voorschrijven. 
Een idee is om de vergadering voortaan in het clubgebouw te houden i.p.v. de 
Halle. De voorzitter zal dat idee meenemen. 

 
Werkgroepen 

Vervolgens doen de werkgroepen verslag van hun activiteiten in 2015. 
Planologie: veel aandacht nodig voor de handhaving. Bijvoorbeeld in Koewacht, 
Westdorpe (viswedstrijd) en winkelcentrum Axel. Het maaien van de bermen is 

al lang een aandachtspunt. 
Landschapsbeheer: in Hattem en Deinze bijvoorbeeld, verder de normale zaken. 

Grote opkomst bij de natuurwerkdag.  
Over de landelijke boomplantdag wordt door leden opgemerkt dat deze eigenlijk 
te laat plaatsvindt. Het zou meer om het onderhoud moeten gaan. 

Jeugdwerkgroep: er begint weer een vast groepje kinderen te ontstaan, met 
enthousiaste ouders. De geplande tien excursies zijn grotendeels doorgegaan. Er 

wordt goed samengewerkt met het Duumpje, de insectenwerkgroep en Bram.  
Insectenwerkgroep: Joop de Bakker houdt een uitgebreide presentatie. Helaas 
moet Joop Rijnders afhaken bij het veldwerk. Verheugend is dat de werkgroep 

een mooie aanwas heeft gekend van nieuwe mensen.  
Het jaar 2015 was extreem warm, met name in het meetpunt Westdorpe.  



Er worden nog regelmatig nieuwe soorten ontdekt, zoals de gepluimde snuituil en 

de Spaanse Vlag (Hanneke Smulders). Er komen wel zo’n honderd mails binnen 
mensen die reageren. 

De algemene standvlinders doen het steeds slechter. 
Er zijn diverse excursies en publicaties geweest. 
Applaus vanuit de zaal. 

Vogelwerkgroep: Bram doet namens Alex verslag. De VGW kent zo’n 75 (!) 
leden. Er zijn in 2015 veel verschillende activiteiten geweest, bijvoorbeeld rond 

steenuil, stadsvogels, roofvogels en kerkuil. Saeftinghe heeft veel aandacht 
gekregen. De Zeeuwse Vogelaarsdag was een groot succes. 
Zo’n vijf mensen van de werkgroep mogen ringen. 

Plantenwerkgroep: ook dit verslag doet Bram. De PWG is zeer actief geweest, 
met twaalf excursies met gemiddeld twaalf deelnemers. Alle waarnemingen gaan 

naar waarneming.nl (en zo naar stelkluut.nl). Hij roept op dit vooral te (blijven) 
doen. De PWG is met 35 leden de grootste van Zeeland! Het programma voor 
2016 is overvol. De PWG betekent veel plezier en veel vriendschap.  

 
Voor de pauze vraagt Lucien het woord. Hij besteedt met woord en beelden 

uitgebreid aandacht aan het 25-jarig voorzitterschap van Adri. Die alles rustig 
aanhoort, en het alleen niet eens is met de uitspraak dat hij onmisbaar voor de 

vereniging is. “Dat is niemand.” Hij (Adri) vraagt wel of iemand het t.z.t. kan 
overnemen. 
Hij krijgt een (gecamoufleerd) cadeau. 

   
Pauze 

Na de pauze houdt Nathalie de Somer een uitgebreide presentatie over de 
manier, waarop zij met haar tuin omgaat, gelardeerd met veel wijze lessen over 
planten, voeding, verzorging en tuinieren. Ze volgt een kronkelend paadje langs 

twaalf thema’s. Tussendoor was er van alles te ruiken, proeven en drinken. 
Ook hier applaus na afloop. 

 
Rob Kregting (verslag) 
26112015rkr 


