Sectie Thijsse NEV
insecten en natuurbeheer

Notulen najaarsbijeenkomst Sectie Thijsse (Leenderbos)
Vergadering en Excursie Leenderbos
Datum: 12 december 2015
Plaats: Regiokantoor SBB Leenderbos

Aanwezigen: Jap Smits, Suzanne Boon, Lotte Niemeijer, Joost Geraets, Ferry van Elven,
Frits Bink, Jan ten Hoopen (notulen).
Vergadering
1 Zomerbijeenkomst 2016:
-Voor de zomerbijeenkomst aan de grensmaas kon geen geschikt onderkomen gevonden worden. 1 locatie
(De Kalei in Dilsen-Stokkem http://dekalei.be/) kwam in aanmerking, maar was al geboekt. Besloten is de
locatie van de ZB van 2017 en 2016 te wisselen. De ZB van 2016 zal dus in het Noordhollands
Duinreservaat plaatsvinden, de ZB van 2017 aan de grensmaas.
-Jan checkt met Matty of dit okay is
-Sectie Ter Haar Snellen was hier in onlangs?
-Joost helpt Jan met catering/boodschappen
-Erik en Jap regelen de vergunningen
-Tijdens de zomerbijeenkomst zullen dit keer een drietal workshops gegeven worden ('Insecten in duinen',
onderverdeeld in bos, heide, zand) die gericht zijn op vrijwilligers, beheerders en/of andere
geïnteresseerden. Jap zal dit voor heide doen, Jan voor bos. Andere mogelijkheden. Er wordt nog gekeken
naar andere personen, iemand van de Vlinderstichting? Nachtvlinderen als aparte workshop?
-Promotie in februari, binnen NEV en in Nature Today, Vroege Vogels?
Update:
-Matty Berg en Oscar Franken zijn gemaild over de verandering, was akkoord.
-Er is inmiddels onderkomen geboekt voor 3-4-5 juni in Hoeve Vredesteijn in Egmond-Binnen
(http://www.hoevevredesteijn.nl/)
-De ZB 2016 staat in de agenda op de NEV website
-Sectie Ter Haar-Snellen was hier in 2013 http://www.vlindernet.nl/content.php?id=380
-Onderkomen de Kalei is benaderd door Jan voor ZB 2017. Tenzij halfpension of volpension geboekt, kan
deze locatie pas 1 jaar van te voren geboekt. Er is geïnformeerd naar prijzen halfpension.
-Erik heeft al contact gehad met Luc Knijnsberg (Boswachter NHD). We zijn welkom.
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-Jinze Noordijk heeft al contact gelegd met Vroege Vogels. Inmiddels is er ook een reactie: In de
zomerperiode worden geen tv opnamen meer gemaakt, maar voor radio is het zeker interessant. Jan is
contactpersoon voor de organisatie.
2 Verslag zomerbijeenkomst 2014:
Het verslag van de ZB 2014 (Drents Friese Wold) in de Entomologische Berichten (75-4) zag er goed uit. Het
is erg mooi dat het gelukt is dit weer vlot te trekken (dank aan Matty en Oscar). De opzet met korte
verhalen is ook goed. Oscar zou graag de verhalen wat meer in samenhang zien, daar gaan we in 2016
naar kijken.
3 Contributie afschaffen?
Er is besloten dat de contributie in 2016 wordt afgeschaft. Het streven is dat dit zo blijft. Reden is dat het
aanhouden van die rekening relatief duur is vergeleken met de hoeveelheid contributie. Daarnaast werken
wij volledig digitaal, wat geen grote bedragen vraagt. Het geld dat in kas is, zal worden besteed aan
websites en andere digitale producten. Er wordt nog gekeken waar dat geld wordt ondergebracht (op dit
moment staat dit op de verenigingsrekening van de Sectie).
4 Website sectie
Er is besloten de website van de sectie in eigen beheer te hosten. Op dit moment is het aanpassen van de
website omslachtig vanwege veiligheidseisen vanuit het beheer van de NEV site, waar onze site nu aan
gekoppeld is. Suzanne is verantwoordelijk voor de nieuwe site. Joost kan hierbij mogelijk helpen. Er is
gepraat over alternatieven als joomla en wordpress met CMS (Content Management System). Dit zijn
websites waar mensen zonder kennis van opmaaktaal als html of css inhoud (content) aan kunnen
toevoegen.
5 Insectenroutes
Raymond wil de insectenroutes dit (voor)jaar afsluiten. Hij heeft het Kuinderbos bijna klaar en heeft aan
ons (via Jap) gevraagd daar even naar te kijken. Joost & Ferry bieden aan de route een keer te willen
inspecteren.

