
Voorjaarsvergadering van De Steltkluut d.d. 14-03-2014, de Halle Axel 

 
Aanwezig: 25  leden en de bestuursleden Adri Paauwe (voorzitter),  Lucien Calle 

(secretaris), Pepijn Calle, Wim Wisse en Rob Kregting (verslag) 

 

Opening en mededelingen 

De voorzitter constateert een goede opkomst en ziet enkele nieuwe gezichten. 

Verder geen mededelingen. 
 

Verslag 17 12 2013 

Dit staat voortaan op de site.  

 

Jaarrekening 2013 
De voorzitter licht het één en ander toe.  

Op de balans is de voorziening voor de Vogelwerkgroep verdwenen. Deze is 

inmiddels uitbetaald. 

De resultatenrekening heeft een negatieve uitkomst. Dit komt door de ledendag 

en de kosten van de roofvogelcursus. De inkomsten daarvan waren in 2012, de 
kosten in 2013. De kascommissie (Bussens en vd Kerkhove) heeft de rekening 

op 7 april goedgekeurd.  

Een vraag is waarom de Steltkluut vijf verschillende bankrekeningen heeft. 

Waarom niet alles naar ideële banken kan. 

De voorzitter vindt dat een goed idee en zegt dat eraan gewerkt wordt. Verder 
heeft de Steltkluut ook nog geld uitstaan bij Zeewind.  

Hij zegt dat uit de balans ook blijkt dat is afgeschreven op winkeldochters.  

Hij zal -op een vraag- nog nagaan waar de kas van €200 is voor de 

jeugdwerkgroep.  

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de leden Bussens  en Spuessens.   

 
Nieuwe bestuursleden 

Met applaus worden als nieuwe bestuursleden gekozen Anja van de Giessen en 

Bas de Maat. 

De voorzitter zegt dat het van belang is dat de verjonging verder doorgaat.   

 
Rondvraag  

Marjan Langeveld biedt een dvd-presentatie aan over Clingendael. 

Nico van de Kerkhove wijst erop nooit iets te lezen over de Steltkluut  in de dag- 

en streekbladen.  En vraagt zich af of er niet meer reclame gemaakt kan worden. 

De voorzitter zegt dat er weinig interesse meer is voor de natuur bij die bladen. 
Hij zal blijven proberen. 

Verder wordt er gewezen op Radio Terneuzen. 

Bas zegt dat de site elke dag tien tot twintig bezoekers heeft.  

Fonnie vraagt of we expertise kunnen uitwisselen met Vlaanderen. De voorzitter 

zegt dat we regelmatig informatie daarover binnenkrijgen. 

Ook wordt geopperd excursies van Natuurpunt en het Duumpje te publiceren, 
bijvoorbeeld via de site.  

Sluiting 

Vervolgens zijn er presentaties van Peter Maas over interessante (nieuwe) 

planten en Ruud Lie over inheemse orchideeën.  
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