
Secretaris : H. Schoemaker
Adres : Klumperkamp 19
Postcode : 7214 BA
Plaats  : Epse
Telefoon : 0575 49 1210
E- Mail : henk.schoemaker@chello.nl of

info@wbe-voorsterbeek.nl

Epse, 22-03-2013.

Verslag Algemene Leden Vergadering gehouden op 21 maart 2013. Aanwezig 30 leden 
inclusief het bestuur.

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen /  ingekomen stukken
3. Notulen ALV 2012
4. Bestuursverslag
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Verslag reewildcommissie 
8. Bestuursverkiezing 
9. Verkiezing kascontrolecommissie
10. Rondvraag 
11. Sluiting

Verslag:

1. De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Ze zegt 
blij verrast te zijn door de goede opkomst en wenst een ieder een prettige 
vergadering.

2. Er zijn 4 afmeldingen. Er zijn geen ingekomen stukken anders dan reeds in uw 
bezit. Het bestuur verzoekt een ieder om weer deel te nemen aan de telling op 6 
april a.s. 

3. Er zijn geen opmerkingen over de notulen, voorzitter en secretaris ondertekenen 
de notulen 2012.

4. Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen over het verslag.
5. De penningmeester geeft aan dat er een boekhoudkundige fout is gemaakt met 

een overboeking. Dit is inmiddels weer rechtgezet. Door de vergadering worden 
geen verdere vragen gesteld.

6. Dhr. Hollaender doet verslag namens de kascontrolecommissie. Zijn mede 
commissielid moest door persoonlijke omstandigheden  helaas afzeggen. Dhr. 
Hollaender zegt dat geen onregelmatigheden geconstateerd zijn behalve de door 
de penningmeester gememoreerde boeking en stelt voor om de penningmeester 
en het bestuur te dechargeren, hetgeen door de vergadering wordt overgenomen.

7. Henk Cijnssen licht het verslag van de reewildcommissie toe. Het afschot bokken is 
voor 82% en het afschot geiten is voor 80% gerealiseerd. De resultaten zijn 
nadelig beïnvloed door miscommunicatie, hetgeen nu is opgelost. Verder valt op 
dat meldingen over het valwild zich meer voordoen aan de westzijde van de WBE 
en minder oostzijde, waar voorheen het aantal meldingen groter was, een 
mogelijke verklaring kan zijn de ingrijpende werkzaamheden in het 
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Beekbergerwoud. Er is contact geweest met de gemeente Apeldoorn over het 
plaatsen van wildspiegels in dat gebied, maar helaas zijn er geen financiële 
middelen meer om dit te realiseren. 

8. Secretaris Henk Schoemaker en bestuurslid Henk Cijnssen zijn aftredend en  
herkiesbaar. Er zijn geen nieuwe kandidaten aangemeld, zodat de voorzitter 
voorstelt om beiden te herbenoemen. Dit wordt door de vergadering 
overgenomen. 

9. Dhr. Hoekman is aftredend. De controle over 2013 zal worden uitgevoerd door hh.  
Hollaender en R. de Groot, tot reserve wordt dhr. W. de Groot benoemd.

10. Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
11. De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn 

aanwezigheid.

Na de vergadering heeft tijdens een gezellig informeel samenzijn dhr. Wiersma van de 
firma Knivesandtools uitleg gegeven hoe een mes in goede staat te houden en een 
collectie ledlampen en verrekijkers gepresenteerd. Voor het gehele assortiment zie hun 
website: www.kniveandtools.com  

Handtekening voor akkoord:

Voorzitter Secretaris

SNS bank  rekeningnummer  8921.50.750
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t.n.v. WBE “ Stroomgebied Voorsterbeek ” 
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