
Samenvatting notulen ledenvergadering 5 september 2020, KNNV afdeling Regio Doetinchem 
 
 
1. Opening 
Om 13.30 uur werd de veranda aan de Badweg met 9 personen bezet voor de jaarvergadering. Enigszins aan de 
frisse kant, was het een goed alternatief.  
 
2. Notulen 2019-02-20 worden goedgekeurd 
 
3. Jaarverslagen worden toegelicht 
- Bestuur: Bestuurlijke activiteiten gaan gewoon door.  
- Zumpebeheergroep: Afgelopen periode is i.p.v. een Zumpe-excursie een open dag op het terrein van Peter 
Kuiperij georganiseerd met verschillende stands en doorlopende excursies. Dit was een groot succes. Voor het 
personeel van ‘van Dam verhuizingen’ is een excursie georganiseerd en daarna een contract voor advertentie 
in De Composiet. Marcel Hendriks doet verslag van de werkzaamheden. De Adderbroekwei is 2x gemaaid met 
de zeis en er zijn voorbereidingen getroffen voor de geplande afgraving van de oever langs de Adderbroekpoel. 
Marcel stelt voor om deze tijdens de aansluitende excursie toe te lichten. 
- Plantenwerkgroep: Gerard Kempers doet verslag. Er zijn de afgelopen periode mossen bestudeerd en 
geïnventariseerd in natuurpark Overstegen. Verder zijn er excursies geweest in de gebieden De Wittebrink, De 
Watertap (Gaanderen), Landgoed Kemnade langs de Oude IJssel, ’t Knapperslag (Wehl). De gegevens worden 
ingevoerd bij Waarnemingen.nl. 
- Werkgroep Natuurvriendelijk tuinieren: Sonja van Dijk: veel deelnemers zijn afgehaakt. Daarom zijn er geen  
excursies geweest en is er ook geen verslag gemaakt. 
- Erwin van Loo heeft een vervolg op de landschapscursus van het SLG (Stichting Landschapsbeheer Gelderland) 
gevolgd en hiervan een verslag gemaakt. 
- Esther Korndewal heeft de cursus Biodiversiteit gevolgd, georganiseerd door het SLG. 
- Er is een nachtvlindergroep in oprichting. Afgelopen 2 jaar is meegedaan aan de nationale nachtvlindertelling. 
 
4. Financieel verslag kascommissie 
- Het aantal leden loopt terug doordat er o.a. weinig activiteiten zijn, maar er komen ook nieuwe leden bij.  
- Het jaar is afgesloten met een positief saldo, maar volgend jaar kan het negatief worden door de kosten van 
De Composiet. Het blad mist een  KNNV-redactielid en KNNV-ers die teksten schrijven, waardoor het gevoel 
bestaat dat het geen KNNV-blad is. Toch zou het jammer zijn om ermee te stoppen en moeten we dit jaar 
aanzien hoe we komen tot een oplossing. (Op 25 september 2020 is dit met het IVN-bestuur besproken.) 
- Bert Post en Peter Kuiperij hebben de kas goedgekeurd. Volgend jaar nemen Peter Kuiperij en Sonja van Dijk 
zitting in de kascommissie. 
 
5. Mededelingen bestuur 
- Communicatie met landelijk (vertegenwoordigende  vergadering) en beleidsraad vindt nu plaats via Zoom. 
Twee leden van het landelijk bestuur hebben een goede Zoom-sessie gehad met Esther. Gewestelijke 
bijeenkomsten liggen nu stil. Belangrijke punten van de afdeling worden aan de leden in De Composiet gemeld 
of via de post c.q. email. 
- Wet op persoonsregistratie: Zie website van het landelijke en van de afdeling. 
- Op de nieuwe website wordt een pdf geplaatst van het huishoudelijk reglement van de afdeling (was een 
groen boekje). 
- Aangepaste folder KNNV afd. Regio Doetinchem (pdf formaat) op onze website. Deze mag worden gekopieerd 
en verspreid. 
-Voorstel aangenomen: Landelijk Logo ‘KNNV, vereniging voor veldbiologie’ onveranderd laten en de naam 
afdeling Regio Doetinchem aanvullen met ‘Natuurvereniging De Zumpe’. 
- Samenwerking met IVN blijft. Determinatiecursus voor planten in voorjaar 2021 samen organiseren. 
 - De afdeling blijft lid van Natuur en Milieu Gelderland (voorheen Gelderse Natuur en milieufederatie GNMF), 
het SLG (Stichting Landschapsbeheer Gelderland) en SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsgroepen 
Bedrijfsleven). 
- De afdeling volgt de ontwikkelingen van de RES (Regionale energie strategie, kernteam en Achterhoek) en 
Doetinchem Groen Platform. 
- Vacature: secretaris, websitebeheerder, redactielid Composiet 



- Jubilarissen: Henry Kreeftenberg en Emanuel Kneepkes 30 jaar lid, Erwin van Loo, Henriette van der Loo en 
Esther Korndewal 25 jaar lid, Gerard Kempers en Jette van Assendelft 10 jaar lid. Esther trakteert deze 
vergadering namens de jubilarissen op een stuk appeltaart. 
 
6 en 7. Rondvraag en Sluiting 
- De voorzitter sluit de vergadering om 15.20 en bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Hierna volgt er voor 
belangstellenden een excursie door Marcel in De Zumpe met een uiteenzetting over de plannen en uitvoering 
van de werkzaamheden in de nabije toekomst. 
 
 

 


