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JAARVERSLAG SECRETARIS 2017
1. Het bestuur vergaderde in het jaar 2017 tweemaal en daarbij werden de lopende zaken
afgehandeld.

2. Door overlijden hebben wij afscheid moeten nemen van Bert Pot, Bert Hoitzing en Hein Stoker.
Bert Pot kennen wij als een bevlogen vogelaar. Menigeen kan Bert herinneren als een bescheiden
persoonlijkheid met een warm hart voor de natuur. Bert was een regelmatige bezoeker van de
verenigingsavonden. In en rond de omgeving van het Haaksbergerveen, Witteveen en Buursezand
kwam je hem vaak tegen met z’n zelf geprepareerde trolley, een omgebouwd golfkarretje, met daarop
gebonden de camera’s en accessoires. Dat sleepte hij mee en zoals het hoort, en… keurig verblijvend
op de paden. Tijdens de voorbereiding van het jaarprogramma eind 2016 gaf hij aan om z’n presentatie
over het leven van het Witteveen en de Berkel op de verenigingsavond van 13 februari te laten zien.
Helaas, één week voor de presentatie stierf Bert aan een korte maar zeer heftige ziekte. Z’n laatste
wens was om alsnog de film op deze avond te vertonen. Aan dit verzoek zijn we tegemoet gekomen en
hebben alsnog genoten van zijn schitterende opnames. Voor degene die nogmaals van deze opname
wil genieten, dat kan, maar dan alleen voor privégebruik © zie: https://youtu.be/02esxwT3rDA
In juni overleed Bert Hoitzing. Bert mocht slecht 55 jaar oud worden. Als secretaris van de TVWG is hij
de grondlegger geweest van de digitale administratie. Als bestuurslid was hij jarenlang actief. Door zijn
heldere kijk en inzicht gaf hij richting aan de TVWG waar wij nu nog van profiteren. Veel dank zijn wij
hem verschuldigd Naast het secretariaat was hij ook vaak te vinden in het veld rondom Enschede.
Vogelen was z’n passie en z’n kennis rondom deze gevleugelde vrienden was enorm. Na een slopende
ziekte overleed Bert op de leeftijd van 55 jaar. Met veel dank voor z’n inzet en als mens hebben wij
afscheid van Bert genomen.
Ook in juni overleed Hein Stoker. Hein was reed enkele jaren lid van de TVWG, maar niet actief. Toch
raakt het je als een lid overlijdt en wij willen ook Hein danken voor het lidmaatschap en de bescheiden
bijdrage die hij toch als lid gegeven heeft.
Moge de overledenen rusten in vrede.

Nadat in 2015 ons lid Harm Meek is benoemd tot Sovon vrijwilliger van het jaar is opnieuw een lid van
onze vereniging deze eer ten beurt gevallen.
Ben Hulsebos werd in november uitgeroepen tot Sovon vrijwilliger van het jaar 2017 voor zijn
jarenlange inzet voor Sovon. Ben hierbij nogmaals van harte gefeliciteerd.

3. Excursies 2017:
11-02
19-03
19-04
13-05
12-06
16-09
14-10
20-10
11-11

IJsseloevers en watervogels, door Jos van den Berg;
De bossen van Twickel, Delden door Harry de Jong;
Afvalverwerkingsbedrijf Twence, door Harry de Jong;
Nationale Vogelweek door Peter van den Akker en SBB ;
I.p.v. de verenigingsavond een excursie naar het Beuninger Achterveld op zoek naar de
Nachtwaluw;
Riezelfelder door Harry de Jong;
Lauwersmeer, door Herman Grouve;
Weekendexcursie naar Rügen, Duitsland;
Dakhorst Ypelo, door Harry de Jong.
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4. Verenigingsavonden:
09-01
13-02
13-03
10-04
08-05
12-06
11-09
09-10
13-11
11-12

Nieuwjaarsreceptie;
Bert Pot film over het leven in het Witteveen en de Berkel;
Vogelreis Hongarije door Herman Grouve en Herman Bruggink;
ALV, na de pauze Digiscooping door Geert Aaldering;
Cursus Vogelherkenning door Peter van den Akker;
Zie excursies 2017;
Foto’s van en door leden tijdens de vakantieperiode;
Vogelreis Madagaskar door Harry de Jong;
Cursus Vogelherkenning door Peter van den Akker;
Deze avond is door de slechte weersomstandigheden komen te vervallen. De
presentatie van Gerjan Bodmer wordt verplaatst naar een nader te bepalen tijdstip.

5. Ledenbestand 2017:
Welkom nieuwe leden:
09-01
16-01
21-01
24-01
28-01
05-02
25-02
26-02
14-03
15-03
20-03
05-04
11-04
21-04
23-08
27-08
18-09
31-10
14-11
25-12
25-12
27-12
28-12

Bertine Schreuder;
Ben Lammertsen;
Jan Peddemors;
John Smit;
Diana Kootstra;
Jos de Vries;
Judith Boltjes;
Leen Smits;
Ineke Tijhaar-Kerkhoff;
Joop ter Welle;
Dicky Pannekoek;
Marcel de Bruine;
Albert Oortgiesen;
Franlin Walkot;
Maria Overbeek;
Mark Beekhof;
Aad van de Kamp;
Marcel Middelkamp;
Dick Kuipers;
Ewa van Zomeren;
Wout van Zomeren;
Peter van Velzen;
Chris Walet.

Overleden: Bert Pot
Bert Hoitzing
Hein Stoker
8 Leden hebben het lidmaatschap beëindigd.
Het ledenbestand is gegroeid naar 157 en 8 organisaties. Dit bracht op 31 december 2017 op een
totaalbestand van 165 leden.

Haaksbergen, maart 2018

Verslag:
José Uitslag, Secretaris TVWG
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