
Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 5 februari 

2018 bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42, IJhorst 
 

Aanwezig: 33 personen;  

Afwezig met kennisgeving: Roelof Talen, Henk Benne 

 

1). Opening: 

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

Martijn Bunskoek, die de presentie na de pauze verzorgt over Vogeltelling in Iran. Ook Arend 

Muller wordt, na lange afwezigheid, welkom geheten.  

 

2). Mededelingen:  

Er zijn redelijk veel zieken in de vereniging. De voorzitter wenst iedereen beterschap. 

 

3).  Ingekomen stukken: 

Diverse periodieken. 

 

4). Verslag vorige vergadering: 

Het verslag van 8 januari 2018 wordt goedgekeurd.  

 

5). Werkgroepen: 

   

Planten: 

Jan Paasman: Op 25 januari zijn wij naar landgoed Dickninge bij De Wijk geweest. Wij hebben 

daar alle bloeiende planten-, struik- en boomsoorten geteld. Wij vonden 10 bloeiende soorten. 

De landelijk secretaris van Floron, de heer Papenburg, was daarbij aanwezig. Hij heeft vroeger 

in Staphorst gewoond en hij kent Dickninge goed. Op 22 februari gaan wij het tellen herhalen. 

Start om 10.00 uur bij het witte hek. Op 8 februari overlegt de werkgroep met Michiel Poolman 

van Landschap Overijssel over het project Wilde narcissen. Op 7 maart overlegt de werkgroep 

met Suzan Brand van de gemeente Staphorst. Dat gaat over de sterfte van essen door de 

essentaksterfte en de inplant van soorten, die goed voor de bijen zijn. Hierbij zal ook Jan Vos 

als imker aanwezig zijn. 

 

Redactie: 

De 1e Scharrelaar van 2018 is onderweg. Op de omslag staat de vogel van 2018: de 

huiszwaluw. In mei moet kopij voor de volgende Scharrelaar worden ingeleverd. 

 

Projecten: 

Jan Dunnink vraagt of er vrijwilligers zijn, die over een tijdje willen helpen bij werkzaamheden 

aan de oeverzwaluwwand. 

 

Jeugd: 

Volgende week, zaterdag 17 februari, is een middag over roofvogels en braakballen pluizen 

gepland. 

 

Nestkastonderzoek: 

Harry van Wijk: er zijn 2 routes vacant om nestkasten te controleren. De nieuwe controleurs 

zullen worden ingewerkt.  

In de werkgroepvergadering is besloten, dat de controleurs voor de 1e controle bericht krijgen 

over het aantal kinderen. 

Jaap Padding vraagt wie kan helpen met hout zagen voor nestkastjes. Jan Dunnink merkt op 

dat misschien nestkastjes voor huiszwaluwen (vogel van 2018) verkocht kunnen worden op de 

Staphorster jaarmarkt. Jan neemt volgende keer een voorbeeld van zo’n kastje mee.    

 

6). Wat komen gaat: 

Misschien wordt de lezing in maart door Ravon gegeven en deze gaat over ziektes bij 

amfibieën, in plaats van Mirjam Fagel. 



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

Jubileumjaar (naschrift: wordt Stichting Ravon met “Ziektes bij 

amfibieën”) 

24-03-2018 Schoonmaakdag. Burgemeester Seegers komt de opening verrichten. 

Verzoek aan volwassenen om te helpen kinderen te begeleiden. 

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

door Roemenië” 

28-04-2018 Vrijwilligersdag: start na de middag (naschrift: was 21-04-2018)  

02 t/m 12-05-2018 Natuurreis naar Letland met 24 deelnemers 

07-05-2018 Ledencontactvergadering: na de pauze Arend van Dijk met “De 

Huiszwaluw” 

04-06-2018  Excursie, aangeboden door “De Vechtstreek” 

03-09-2018 Ledencontactvergadering: na de pauze Mirjam Fagel met een terugblik op 

het Jubileumjaar 

01-10-2018 Ledencontactvergadering, na de pauze Nico Arkes met “Heidevelden en 

de bijen, die daarop vliegen” 

05-11-2018 Ledencontactvergadering 

13-12-2018 Ledencontactvergadering 

 

7). Rondvraag:  

Kristianne v.d. Put: maakt een opmerking over vervanging door led-verlichting van 

lantaarnpalen, wanneer de lampen kapot zijn. Dit kan door het bestuur bij het 

groenbeleidsplan ingebracht worden. 

Jan Huls vraagt zich af of ook bij de invalswegen naar het dorp schoongemaakt kan worden, 

want daar ligt veel afval en in het bos ligt niet zoveel. Dit zijn drukke wegen, waardoor het 

voor de kinderen gevaarlijker is. Ook de Vijverweg en Gorterlaan vormen eigenlijk al een 

redelijk risico met kinderen, maar wanneer er voldoende begeleiding door volwassenen is, dan 

kan hier wel schoongemaakt worden. Andere routes zijn ter beoordeling aan Mirjam Fagel, 

coördinator schoonmaakdag. 

Arend Muller vraagt of de vereniging nog stappen onderneemt tegen windmolens in de 

boswachterij Staphorst. Op dit moment zal onze vereniging hier geen actie op ondernemen, 

maar misschien zou het wel goed zijn om hier als vereniging een mening over te vormen. 

Natuur en Milieu Overijssel zou hierbij kunnen helpen. Mirjam Fagel kan soorten opzoeken, die 

zouden lijden onder het plaatsen van windmolens in de boswachterij Staphorst en vraagt of 

iemand zich in deze problematiek kan verdiepen.  

 

8). Sluiting: 

Na de pauze geeft Martijn Bunskoek een presentatie: Vogeltelling in Iran. 

 

 

Aldus vastgesteld in de jaarvergadering van maandag 5 maart 2018. 

 

 

De voorzitter Jan Vos   De notulist Janny Niehoff 


