Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 11 mei 2015 bij KroKo
MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.
Aanwezig: 23 personen
Afwezig met kennisgeving: Evert Rolleman, Jan Huls en Gerard v.d. Berg
1). Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Een speciaal
welkom voor Marc Schils, die het gedeelte na de pauze verzorgt met de presentatie over de
knoflookpad.
2). Mededelingen:
De voorzitter herinnert een ieder aan de opgave voor de vrijwilligersdag op 5 september en
aan de fietstocht op 2e Pinksterdag.
3). Ingekomen stukken:
geen.
4). Verslag d.d. 13 april 2015:
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Op 1 juni is eerst de ledencontactvergadering bij
Kroko en daarna de vleermuizenexcursie. Jan Dunnink meldt dat een snoer voor de
geluidsinstallatie is geregeld.
5). Werkgroepen:
Jeugd: De subsidie over 2014 is afgerond en wordt € 15,-- meer, derhalve € 228,15. De
nestkastcontole is bezig. Op 27 juni gaat de busreis naar de Hoge Veluwe.
Planten: Jan Paasman deelt mee dat de werkgroep 16 april naar Dickninge is geweest en
90 soorten heeft geïnventariseerd, o.a. ongevlekt longkruid (nog niet eerder gezien). Ze zijn
2 keer bij de Veentjes geweest en 60 soorten gezien. De nieuwe data komen op de website
te staan.
Nestkastonderzoek: De nesten zijn heel wisselend. Er zijn weinig bonte vliegenvangers,
wel een aantal zwarte mezen. Het zijn over het algemeen kleine nestjes met 5 à 6 eieren.
Er wordt nu wel veel gemeld op nestkast.nl door onze vereniging.
Ringwerk: Harry van Wijk meldt dat er zwarte mezen en spreeuwen zijn geringd. Ook de
eerste predatie’s gezien, ondanks de korfjes.
Weidevogels: Harm Bloemhof meldt dat bij de Lichtmis geen enkele weidevogel meer is te
zien. Vroeger was dit hèt gebied voor de weidevogels. Er staat dan ook alleen maar Engels
raaigras. Het aantal wulpen loopt landelijk terug. Over het algemeen wordt geconstateerd
dat het heel slecht gaan met de weidevogels.
Vlinders en libellen: Michiel Poolman meldt dat hij op zijn route aardbeivlinders heeft
gezien. Sinds kort is hij is nu het aanspreekpunt als ecoloog voor Landschap Overijssel.
Roofvogels en uilen: Er zijn 2 broedsels van de kerkuil geringd. De eerste 3 bosuilen zijn
geringd. Er zijn minimaal 15 broedgevallen van de torenvalk en de steenuilen zitten op
eieren. Er zijn 8 bewoonde nesten van de buizerd en 4 van haviken.
Zoogdieren: Harm Bloemhof meldt dat in april 3 dode dassen en 1 dode steenmarter zijn
gevonden. Bij de dode dassen was 1 zogend vrouwtje. Na het spoor naar de burcht te zijn
gevolgd en een fotovalcamera te hebben geplaatst zijn de 2 jongen van deze das
gelokaliseerd en gevangen. Ze zijn naar het dassenopvangcentrum in Beek-Ubbergen
gebracht. Zodra ze voer accepteren worden ze naar België gebracht. Harm wordt op de
hoogte gehouden.

Redactie: Eind van de week moet kopij voor de volgende Scharrelaar zijn ingeleverd.
Iedereen wordt opgeroepen een natuurbelevenis op te sturen.
Natuurreizen: Na de vakantie moet een beslissing komen over de bestemming van de
volgende natuurreis.
Ruimtelijke ordening: geen bijzonderheden
Projecten: geen bijzonderheden
6). Wat komen gaat:
25-05-2015 Fietstocht (2e Pinksterdag)
01-06-2015; korte ledencontactvergadering bij Kroko Multipunt en daarna een
vleermuizenexcursie op Dickninge
05-09-2015 Vrijwilligersdag met Koesafari bij de Vechtdalhoeve en excursie door
Staatsbosbeheer
07-09-2015 Ledencontactvergadering met een lezing door de heer Dekker over orchideeën.
19-09-2015 1e Heidezuivering
05-10-2015 Ledencontactvergadering
02-11-2015 Ledencontactvergadering met een lezing door René Koller over “het Wad”
07-11-2015 Natuurwerkdag
07-12-2015 Ledencontactvergadering
29/30-04 tot en met 07-05-2016 Natuurreis
7). Rondvraag:
Greetje Kroonenburg: er kan bij de vrijwilligersdag ook ’s middags aangehaakt worden.
Harry van Wijk: verzoekt een ieder veldwaarnemingen in te sturen.
8). Pauze en lezing:
Na de pauze een lezing door Marc Schils over de knoflookpad.
9). Sluiting:
Na Marc Schilt te hebben bedankt voor zijn presentatie sluit de voorzitter de vergadering en
wenst een ieder wel thuis.
Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 1 juni 2015.
De voorzitter Jan Vos

De notulist Janny Niehoff

