
12-12-2017 verslag najaarsledenvergadering De Steltkluut 

Aanwezig zijn 13 leden en van het bestuur: Lucien Calle, Adri Paauwe en Jaap Verhelst (notulist) 

Bericht van verhindering ontvingen we van: Rob en Hanneke, Anja, Joop en Eddy en de familie 

Fortuin.  

Adri Paauwe opent de vergadering en bedankt iedereen voor haar of zijn inzet. 

Aan de orde komt de begroting 2018 en de jaarrekening 2017. 

Er komen nog wat posten achterna, zoals het mezenproject en de verzendkosten van het 

winternummer van het magazine. Verwachting is om aan het eind van het jaar op nul uit te komen.  

Verslagen werkgroepen: 

Jeugdwerkgroep: Hanneke en Anja hebben 8 activiteiten georganiseerd. Bij een aantal activiteiten 

werden was de opkomst erg laag, bij andere weer heel goed. Vanaf 2018 zal ook Sandra Dobbelaar 

bij de werkgroep betrokken zijn. Er zullen in het nieuwe jaar 11 activiteiten op het programma staan.   

Knotgroep: Jubileumdag was zeer succesvol. Meestal opkomst van zo’n 7 personen. Aan het 

programma voor komende jaar wordt nog gewerkt, maar er gaat weer twee wekelijks geknot worden 

gedurende de winter.  

Vogelwerkgroep: Afke doet nu de verslagen en de uitnodigingen. Het mezenproject was weer een 

groot succes. Zo’n 50 nieuwe aanvragen voor nestkasten.  

Insectenwerkgroep: Joop en Eddy waren verhinderd. Adri doet namens de WG het woord. Er zal nog 

een jaarplan opgesteld worden. Het plan is om in februari bijeen te komen.  

Plantenwerkgroep: Er is heel hard gewerkt aan de inventarisaties voor Flora Zeelandica die in juni 

2018 wordt verwacht. Jaarplan 2018 is in voorbereiding en zal eind januari worden besproken. Er is 

meegedaan met het nieuwe strepen en alle km hokken zijn gedaan voor de Flora Zeelandica.  

Werkgroep planologie: Adri laat aan de hand van een fotopresentatie zien wat er allemaal aan 

natuurschoon verdwenen is.  

Rondvraag: 

Komt er nog natuurcompensatie n.a.v. de nieuwe Tractaatweg? Ja, aan de westkant van de batterij 

nabij Westdorpe.  

LP: ik mis het maaibeleid van de wegbermen in het overzicht van de planologie 

PM: graag nog de notulen van de vorige vergaderingen. Bas zal zorgen dat ze op de site komen.  

Na afloop van het formele gedeelte geeft Bas de Maat een presentatie over de nieuwe Wet 

Natuurbescherming.  

 


