
 

Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 3 februari 2014 

bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst. 

 

Aanwezig:  31 personen 

Afwezig met kennisgeving: Jaap Padding en Pieter vd Berg  

 

1). Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom in het 

bijzonder Arnold Lassche, die na de pauze een lezing over de vogeltrek in Zweden zal 

verzorgen. 

 

2). Mededelingen:  

Op 27 februari was het coördinatorenoverleg gepland, maar dit wordt 18 februari 2014 om 

20.00 uur 

 

3).  Ingekomen stukken: 

Provincie Overijssel  - 14 februari 2014 Overijsels Cultuurcongres 2014 

Koninklijke Bibliotheek - Voor spoedig 2014 

Aantal periodieken 

 

4). Notulen d.d. 6 januari 2014: 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

5). Werkgroepen: 

Jeugd: zaterdag 11 januari was de opkomst 20 kinderen. Arnold Lassche komt 8 februari 

vertellen over roofvogels. 

Planten: op 16 januari 2014 bloeiden op Dickninge nog 17 soorten. Op verzoek noemt Jan 

Paasman ze op. Op 13 februari 2014 gaat de groep hier weer op pad om 10.00 uur. Op 22 

februari gaan de werkgroep naar de Drentse Floradag in Zuidlaren. 

Nestkastonderzoek: Voor de ringers zijn GPS-toestellen aangeschaft, mede dank zij de 

Rabobank. Staatsbosbeheer ondersteunt ons met het gebruik hiervan. De controleurs 

moeten alle kastjes in kaart gaan brengen. 

Ringwerk: Oproep voor controleurs, vooral die met kinderen willen lopen. 

Jan Dunnink laat een nestkast zien waarmee marterachtigen beter geweerd kunnen worden. 

Er zit een PCV-buisje voor de ingang, waardoor een marter niet meer met z’n poot in het 

kastje kan komen. Hij wil graag weten wat de kenners hiervan vinden. 

Vlinders: Door Roel Smit zijn eitjes van een sleedoornpage gevonden in Zuidwolde. 

Redactie: De eerste Scharrelaar van 2014 is onderweg. 

Natuurreizen: Er zijn nu 21 deelnemers. 

Overige werkgroepen: geen bijzonderheden. 

 

6). Wat komen gaat: 

03-03-2014 Algemene Ledenvergadering met na de pauze een presentatie door Peter van de 

                  Brandhof over weidevogelbeheer in het Staphorsterveld. 

15-03-2014 Schoonmaakdag 

07-04-2014 LCV: presentatie over de vogel van het jaar (de spreeuw) 

12-04-2014 Start nestkastcontrole 

05-05-2014 LCV: presentatie door Ronald Messemaker over de moerasnatuur in     

        de Wieden en Weerribben. 

17-05-2014 Bestuursuitje naar Vogeleiland  

23 t/m 31-05-2014 Natuurreis naar Hongarije 

02-06-2014 Veldexcursie Olde Maten 

06-09-2014 Vrijwilligersreis naar Dwingelderveld en Vlindertuin in Havelte 

13-09-2014 Heidezuivering 

11-10-2014 Heidezuivering 

 

7). Rondvraag:  

Niemand maakt gebruik van de rondvraag. 



 

8). Pauze en lezing: 

Na de pauze houdt Arnold Lassche een lezing over trekvogels bij Falsterbo en Olland in 

Zweden. 

 

9). Sluiting: 

De voorzitter bedankt Arnold Lassche voor zijn lezing, waarbij Arnold erin toestemt om ook 

februari 2015 een lezing te zullen geven. Hierna sluit de voorzitter de vergadering en wenst 

een ieder wel thuis. 

 

Aldus vastgesteld in de jaarvergadering van maandag 3 maart 2014. 

 

 

de voorzitter Jan Vos   de notulist Janny Niehoff 


