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Sevgili Üyelerimiz,
2012, Kasım ayındaki son Genel Kuruldan sonra planlanmış kış faaliyetlerimize başladık. Bu çalışmalar
arasında olası sponsorlarla temaslar ve projeler hazırlamak, Dalyan’daki paydaşlarla irtibat kurmak,
işimizle ilgili yöneticilerle buluşmak, geçen sezonu değerlendirmekti. Ayrıca bu yıl Kaptan June Vakıf
aktivitelerinin işlevselliğini yükseltmek hedeflediğimiz faaliyetler arasında bulunmaktadır.
Kısaca:
Kasım:
* Dördüncü genel kurul gerçekleştirildi. Yönetimde bir değişiklik oldu. Maria Jonker'in yerine Serpil
Aran geldi. Faaliyet ve finansal raporlar tartışıldı ve onaylandı.
* Dalyan’da ulusal HAYTAP Temsilcileriyle bilgilendirme ve fikir alış verişinde bulunmak;
* Pervane Kafes Projemiz için Dalyan Tekneciler Kooperatifiyle toplantı;
* Dördüncü haber mektubumuz yayınlandı.
Aralık:
* Dalyan Noel ve Yılbaşı Pazarına katılımı;
* Fethiye Noel ve Yılbaşı Pazarına katılımı;
* Kaptan June'nin 90. yaş günü üyelerimiz, dostlarımız ve resmi misafirlerle kutlandı.
Ocak:
* Vakfımızın basın ve medya sorumlusu Maria Jonkers tüm görevlerinden istifa etti. Bu, Vakfımıza ağır
bir darbe oldu. Eksikliğini olabildiğince gidermeye çalıştık, ama internet ve basın çalışmaları yetersiz
kaldı. Maria'nın bugüne kadar gösterdiği katkılar için, ayrıca bu boşluğu doldurmaya çalışan
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz
* HAYTAP ile bağımızı güçlendirdik.
Şubat:
* Başkanımız June'la BBC'nın çok popüler 'kadın saatı' radyo programında bir söyleşi yapıldı. Vakfımızın
amaçlarını anlatmak için güzel bir fırsat oluştu.
* 4000 adet İngilizce tanıtım broşürü yeniden basıldı
* Üç dilde yayınlanacak çocuk kitabımız tamamlandı. Yazar ve kurucu Bahar Suseven'in vefatı nedeniyle
askıda kalmıştı. Grafikler Eylül Davran tarafından bitirildi.
* Sahildeki barakanın elektriğinin bağlanması için resmi daireler ile görüşmeler yapıldı. Uzun süren
çalışmalar sonunda çözüme yaklaştı. Mayıs ayında bağlantı için söz aldık.
* Başkanımız June Buckingham Saray'ın davetliydi. Davetliler arasında yüksek seviyedeki çevrecilerin
bulunması Vakfımızın tanıtımı için güzel bir platform oluşturdu.

* Beşinci haber mektubumuz yayınlandı.
Mart:
* KJV gönüllüleri için toplantı. Katılım sevindiriciydi.
* Türk Lloyd'a pervane kafeslerinin sertifikasyonu ile ilgili başvuru;
* Pervane Kafesleri Projesi üzerine özel sektör ile görüşüldü.
* Broşürümüz Hollandaca basıldı. Portakal Turizm A.Ş. sponsorlukta bulundu.
* HAYTAP vakfımızı "Onursal Üye" ilan etti.
Nisan:
* Vakfımız yayın sertifikası için başvurdu ve olumlu sonuç alındı. Artık yayımlarımızı ISBN numaralı ve
bandrollü resmi olarak basıp satabiliriz. İlk ürün çocuk kitabımız oldu.
* Dalyan Teknecileri Kooperatifi toplantısında aktif katılım ve konuşma;
* Barakadaki bütün malzemenin kontrol ve envanter çalışması. Stoklar güncelleştirildi.
Mayıs:
* Bir daha barakanın elektrik bağlantısı için görüşmeler.
* HAYTAP'a basılı malzemeler için bir sponsorluk teklifi hazırlandı.
* Altıncı haber mektubunun hazırlanması.
* Türk Lloyd bir daha görüştük, Mayısta sertifikasyon işleminin başlanacağı söylendi.
Teşekkürlerimiz:
Yönetim Kurulu adına İletişim Sorumlumuz Maria Jonkers’e istifasına kadar yapmış olduğu işler için;
Nursel Kaykusuz’a faaliyetlerimizin ve defterlerimizin denetlenmesindeki özeni için; Thomas Schmitz'e
eğitim ve yazılı materyallerin hazırlanması için yaptığı çalışmalara teşekkür ederiz.
Ve, tabii ki, hepinizin Kaptan June Deniz Kaplumbağaları Vakfına ve çalışmalarımıza verdiğiniz destek,
yardım ve güveniniz için içtenlikle teşekkür ederiz.
Dalyan, 22.05.2013

Yönetim Kurulu adına

June Haimoff, Başkan

