
Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 4 december 

2017 bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42, IJhorst 
 

Aanwezig: 30 personen 

 

1). Opening: 

De voorzitter opent deze speciale vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op 

deze laatste ledencontactvergadering van dit bijzondere jaar, waarin de vereniging het 60-jarig 

jubileum heeft gevierd.  

 

2). Mededelingen:  

Iedereen die heeft meegeholpen om dit jubileumjaar tot een succes te maken wordt hierbij 

hartelijk bedankt. 

Jan van Marle wordt nog bedankt voor de paddenstoelenexcursie in de boswachterij Staphorst 

en hij ontvangt hiervoor een presentje. 

 

3).  Ingekomen stukken: 

Overlijdensbericht van Jan Polman. De familie wordt sterkte gewenst met dit verlies. 

Het origineel van de zwarte mees, die Marten ’t Hart heeft gemaakt, is door hem aan de 

vereniging overgedragen, met het verzoek dit voor iedereen zichtbaar op te hangen.  

 

4). Verslag, d.d. 6 november 2017: 

Het verslag van 6 november 2017 wordt goedgekeurd.  

 

5). Werkgroepen: 

   

Planten: 

Jan Paasman: Op 30 november zijn wij naar landgoed Dickninge bij De Wijk geweest. Wij 

hebben daar alle bloeiende planten-, struik- en boomsoorten geteld. Wij telden toch nog 28 

soorten. Het was prachtig weer, fris met een heerlijk zonnetje. Op 28 december gaan wij het 

tellen, in het kader van de landelijke Eindejaars Plantenjacht van FLORON, herhalen. Start om 

10.00 uur bij het witte hek van landgoed Dickninge. 

 

Ringonderzoek: 

Harry van Wijk: binnenkort is de ringersdag. Onze ringers (Harry van Wijk en Jan Dunnink) 

mogen geen ringers opleiden, omdat ze zelf niet gecertificeerd zijn. Er worden nu nog meer 

eisen gesteld aan de certificering. Er wordt voorgesteld om een brief te sturen over deze 

certificering.  

Er wordt nog gevraagd naar de mogelijkheid om samen te werken met de Eendenkooi om hier 

een opleiding te volgen. Dit zal in overweging worden genomen. 

 

Roofvogels en uilen: 

Arnold Lassche blikt terug op de Overijsselse Vogelaarsdag. Er is een artikel gemaakt voor de 

Scharrelaar. Hij meldt dat er veel hulp is geboden door Greetje Kroonenburg en Hiltje Velde, 

waarvoor dank. Er is ook weer een boekje uitgegeven “Vogels in Overijssel”, editie 2017, dat  

€ 12,-- kost. Oude exemplaren kosten € 5,--. De boekjes zijn te bestellen bij Arnold.  

In een van de volgende Scharrelaars komt een verslag over 2017, met betrekking tot deze 

werkgroep. 

 

Nestkastonderzoek: 

Maandag 11 december is er een werkgroepvergadering. 

 

Projecten: 

Op woensdag 6 december wordt er gewerkt op Dickninge, waarbij gereedschap moet worden 

meegenomen. 

 

 

 

 



6). Wat komen gaat: 

08-01-2018 Ledencontactvergadering (Nieuwjaarreceptie): na de pauze Nico Arkes 

van Staatsbosbeheer over Heidevelden en de bijen die daarop vliegen 

05-02-2017 Ledencontactvergadering: na de pauze Martijn Bunskoek met vogeltelling 

in Iran 

05-03-2018 Jaarvergadering: na de pauze Mirjam Fagel met een terugblik op het 

Jubileumjaar 

09-04-2018 Ledencontactvergadering: na de pauze Janny Niehoff met Scharrelen door 

Roemenië  

02 tot 12-05-2018 Natuurreis naar Letland, in onderzoek 

 

7). Rondvraag:  

Jaap Padding is geslaagd voor de cursus motorzagen bij Staatsbosbeheer. 

 

8). Sluiting: 

Na de speciale jubileumeditie van de ledencontactvergadering, waarbij een bakwedstrijd 

hoorde, die gewonnen is door Greetje Kroonenburg, en een leuke avond met quiz en 

knutselactiviteiten, werd deze avond afgesloten door Pieter v.d. Berg. Hij bedankte de 

Jubileumcommissie voor alle werkzaamheden die dit jubileumjaar tot een groot succes hebben 

gemaakt. 

Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 8 januari 2018. 

 

 

De voorzitter Jan Vos   De notulist Janny Niehoff 


