
 

Verslag van de ledencontactvergadering gehouden op maandag 1 oktober 2012  bij KroKo 

MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst. 

 

Aanwezig: 31 personen. 

Met kennisgeving afwezig: G. van de Berg en A. Lassche. 

 

De voorzitter  opent de vergadering en heet iedereen welkom in het bijzonder de heren van 

S.B.B., J. Bredenbeek en J. Spijkerman. 

 

Mededelingen: 
De voorzitter meldt dat de bijeenkomsten in het vervolg van geluid zijn voorzien, als is dat 

deze keer nog niet onze eigen installatie, want deze was nog niet gearriveerd. 

De zwaluwwand gaat door. Deze zal 60 meter lang zijn en 2.30 meter hoog. 

Het onderhoud hiervan zal voor rekening van de vereniging zijn. 

De vrijwilligersreis van volgend jaar zal op 25 mei of 1 juni 2013 zijn. 

Evert-Jan Woudsma, oud-lid van onze vereniging, hoopt ons dan te ontvangen en een gedeelte 

van het natuurgebied  in Noord-Holland te laten zien. 

 

Ingekomen stukken: 

- Mijn Stad Mijn Dorp  - nr. 4, 2012  

- Gemeente Staphorst   - startnotitie plan MER buitengebied *1) *2) 

     - infoavond CJG Preventie 12+ 

- Schoonewelle   - uitnodiging 22 september 2012     

- De vrijwilliger   - zomer 2012  

- Overlijdensbericht van mevr Röell 

- uitnodiging info avond stadrandzone Meppel Reestdal . 

- uitnodiging voor de 12
e
 Overijsselse vogelaarsdag  3 november. 

 

Notulen: 
Jaap Padding geeft een toelichting op het aanwezige geluid van deze avond en in de toekomst. 

Berend Witte vraagt naar de bijeneters; ze zouden wel gezien zijn. J. Bredenbeek vult aan dat 

er 2 jongen zouden zijn. Onbekend wat er van dit broedgeval terecht is gekomen. 

J. Dunnink zegt dat de tunnels weer dichtgegroeid zijn met bramenstruiken. 

De voorzitter zegt naar aanleiding van het zwarte scherm dat er opmerkingen waren dat het 

geen mooi gezicht is, maar dat dode dieren veel erger zijn om aan te zien.  

Daarna worden de notulen goedgekeurd. 

 

Werkgroepen: 

Jeugd: 
6 oktober a.s. is er een middag met jagers. Verder zijn er geen mededelingen. 

 

Planten: 

Er is nog geen beslissing genomen naar aanleiding van de berichten van de vorige 

vergadering, wat betreft de bezetting van de werkgroep. 

 

Ringwerk: 
Voor de roofvogels was het een redelijk seizoen, er waren verstoringen van torenvalken. 

Kerkuilen worden  nog geringd in september. Er zou geen tweede broed zijn. 

Dit wordt vaak steeds later in het seizoen, maar dit heeft te maken met het voedselaanbod. 



 

Weidevogels: 
Geen bijzonderheden. 

 

Roofvogels;  
Bij ringwerk zijn hier de bijzonderheden al gemeld. 

 

Vlinders;  

Het seizoen zit erop, volgens waarnemers een minder goed jaar . 

4 soorten zijn er achtergebleven, maar de landelijke trend is dat er steeds minder wordt 

waargenomen. 

 

R.O.; 
Geen bijzonderheden. 

 

Zoogdieren: 
Geen bijzonderheden. 

 

Redactie: 
Hopelijk is de Scharrelaar eind volgende week klaar. Volgens de redactie is het blad redelijk 

gevuld. 

 

Natuurreizen: 
Woensdagavond  wordt de terugkomavond vastgesteld. 

 

Wat komen gaat; 

05-11-2012   LCV  Lezing over kerkuilen door  Johan de Jong 

03-12-2012   LCV Presentatie van Martijn Bunskoek over Rottumeroog 

07-01-2013   LCV  Lezing J. van Marle (onderwerp nog onbekend) 

04-02-2013   LCV Weidevogelbeheer (Pieter) 

04-03-2013   Algemene ledenvergadering: presentatie roofvogeltrek Kaukasus (A. Lassche). 

01-04-2013   LCV  Presentatie Bonte Vliegenvanger (Harry) 

06-05-2013   LCV Presentatie vlinders/libellen Jan Visser 

25-05-2013 of 01-06-2013 vrijwilligersreis naar Noord-Holland. 

03-06-2013   LCV  Veldexcursie Meppel gebied A28/A32.(Gerard) 

 

Rondvraag: 

J. van Marle bedankt voor de attentie welke hij tijdens zijn herstel van de ongelukkige val 

mocht ontvangen. J. van Marle biedt aan om de ledencontactvergadering in januari te 

verzorgen. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de vergadering. 

 

Na de pauze worden er vele vragen gesteld aan de medewerkers van S.B.B., die enthousiast 

worden beantwoord.  

Later geeft J. Bredenbeek met behulp van plaatjes nog een toelichting, over de Olde Maten. 

 

 

De tweede secretaris  Geertje Zwiers                                      De voorzitter Jan Vos 

 

 


