
 

 

1. Actie en Besluitenlijst vorige vergadering.  

a. Blijft staan: RS en CJ persbericht opstellen 

2. Actie en besluiten deze vergadering 

a. Stichting is opgericht. RS plaatst statuten als download op de site 

b. Goedkeuring over het concept website, allen zijn erg content.  

c. NH stuurt zijn privé foto’s toe en vraagt bij een kennis (reefotograaf) ook om enige 

foto’s ter gebruik op de site. Bronvermelding geen probleem.  

d. Brent sponsort het maken van de website.  

e. Besluit: Woordvoerder van onze stichting is de voorzitter.  

f. CJ stuurt enige tekstuele wijzigingen op stuk van JMS aan RS. 

g. Besluit: De namen van de tekst ‘hoe komt het ree op Terschelling’ blijven na kleine 

discussie anoniem in dit stuk. Dit verhaal komt als PDF-download op de site.  

h. Allen:  als je recepten hebt: mailen aan RS, liefst met foto.  

i. Actueel op de website: ‘Beheer op het Ree ligt stil’.  RS distilleert voor dat onderwerp 

een stukje uit de teksten van JMS. Hierin is het ook handig om het FBE onderzoek te 

melden. Als klaar is mailt hij dit aan Jan voor een check en plaatst het vervolgens 

onder ‘actueel’. 

j. Oproep: Meldpunt voor het ree: -ziet u een ree dat duidelijk ziek /zwak is of mank 

loopt.. etc:  plaatsen op de website, actie RS 

k. Allen: nadenken wat we nog meer onder actueel kunnen plaatsen… 

l. *Status van het reebeheer op Terschelling erop plaatsen. We moeten afwachten. 

Wat doen wij? Voorbereidend werk, tellingen, EN er komt meer: druk doende om 

een Beheerplan te presenteren dat naadloos aansluitend op eilander situatie. Dit 

onder kopje Jacht en Beheer plaatsen, actie RS. 

m. Huishoudelijk Reglement: op volgende agenda plaatsen  

n. Rekening notaris:  223,85 euro, Kvk 50 euro incl btw.  Totaal 273,85 euro is privé  

voorgeschoten door NH bij het ontbreken van een bankrekening nummer. Zodra het 

bankreknr bekend is appt NH ons dat en wij maken daarop per ommegaande 100 

euro per persoon over. Het voorgeschoten bedrag ad 273,85 euro maakt 

penningmeester vervolgens over van de reestichting naar zijn priverek nr. De 

facturen worden als kopie in de administratie van de reestichting bijgevoegd. 

o. Belastingdienst: Anneke Hek gaat even kijken of wij wel / niet BTW plichtig zijn en 

hoe we dat vervolgens moeten doen, actie NH 

p. Besluit: Donateursbijdrage wordt vastgesteld op minimum van 7,50 per jaar.  

3. Volgende vergadering: Voorzitter verzendt convocatie daartoe zodra site gereed is in 

concept voor lancering. In ieder geval voor 29ste even samenkomen. 
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