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Nieuws

Kantoor te klein

Per 1 mei is Henk de Vries in dienst

gekomen bij de afdeling Onderzoek

& Advies. Hij is de opvolger van

Arnout-Jan Rossenaar, die per 1

januari een andere werkkring heeft

gevonden.
Ook vanaf mei is Marja Bosveld

(die vorig jaar ook al een afstudeer-

vak bij onze stichting deed) in dienst

gekomen met een heel speciale

taak: het schrijven van de nieuwe

Landelijke Vlinderatlas.

Per 1 juli is Sicco Ens bij De Vlinder-

stichting gekomen, ook bij de afde-

ling Onderzoek & Advies. Hij zal

om te beginnen veel veldwerk gaan

verrichten (een taak waar menig

Vlinderstichtingmedewerker op zon-

nige dagen jaloers op is...)

SOVON, Vogelbescherming NL en

De Vlinderstichting hebben een

derde gezamenlijke systeembeheer-
der aangetrokkken: Thomas Jas-

pers, die per 1 augustus van start is

gegaan. Thomas zal als hoofdtaak

het systeembeheer van De Vlinder-

stichting krijgen.

Met al deze nieuwe medewerkers

begint het kantoor aan de Menno-

nietenweg in Wageningen aan de

krappe kant te worden...

Jaarverslag
Hef jaarverslag van De Vlinderstich-

ting staat dit jaar voor het eerst op

onzewebsite www.vlinderstichting.nl
Mensen die niet over internet

beschikken kunnen het jaarverslag-

bij De Vlinderstichting bestellen

tegen betaling van f 7,50 handling-

en verzendkosten.

Vereniging PSO opge-
richt

De Vlinderstichting werkt al een

aantal jaren samen met andere

soortenbeschermendeorganisaties

in een platform. Dit plaform, kort-

weg PSO genoemd, is met name

een gesprekspartner voor de over-

heid in allerlei zaken die te maken

hebben met soortenbescherming.
Om een meer formele basis te krij-

gen en voor hef ministerie van LNV

enkele taken te kunnen uitvoeren, is

de samenwerking onlangs notarieel

vastgelegd met de oprichting van

de vereniging PSO.

Innovatieprijs voor pro-

ject bij tuincentra

De Vlinderstichting heeft samen met

enkele andere organisaties de Inno-

vatieprijs 2000 gewonnen van het

vakblad Tuinzaken. Het prijswinnen-
de project, het milieustraatje, is een

samenwerkingsproject tussen Intra-

tuin Rosmalen, EuropaTuin Hel-

mond, EuropaTuin Oisterwijk, Sorti-

pot, Retourette, De Vlinderstichting,
de Brabantse milieufederatieen De

Kleine Aarde. Het levert consumen-

ten de gelegenheid zich te ontdoen

van potten, trays en andere tuin-

kunststof, waarnadat atval milieu-

vriendelijk wordt gerecycled.

Er zijn sinds het begin van het jaar

heel wat nieuwe medewerkers bij
De Vlinderstichting gekomen.
Vanaf halt februari is Isabel Sylva in

dienst. Zij beheert voor de Vereni-

ging Onderzoek Flora en Fauna

(VOFF) het mer(Milieu Effect Rap-

portagej-loket.

Sinds februari is Kim van der Klis

als derde medewerkster toegevoegd

aan het team van Voorlichting &

Educatie. Zij is een oude bekende,

want zij liep vorig jaar stage bij
deze afdeling.


