Verslag van de ledencontactvergadering gehouden op maandag 2 april 2012 bij KroKo
Multipunt, Heerenweg 42 te IJhorst.
Aanwezig: 31 personen.
Met kennisgeving afwezig: W. Wouda. P. van de Berg komt later.
De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.
Mededelingen: De voorzitter heeft een bedankje van Jan Tromp gehad voor de attentie, die
hij tijdens zijn ziekte van de vereniging heeft ontvangen. Jan Tromp had met het schaatsen
een blessure opgelopen.
Frank van der Ende is weer coördinator van de werkgroep vlinders.
Vanuit de coördinatorenvergadering komt de opmerking, dat de gemeente met het maaibeleid
te royaal is. Er wordt teveel van de onderbegroeiing weggehaald; het is de bedoeling dat er tot
de sloot gemaaid wordt en niet verder. Dit is niet nodig voor de veiligheid.
Leden van de vereniging kunnen goed aangeven waar terughoudend gemaaid kan worden.
Verzoek naar de werkgroepen om foto’s voor de website aan te willen leveren.
Ingekomen Stukken:
Kaart van Anton Schuring uit de Filippijnen, wenst ons een goede jaarvergadering toe.
Overlijdensbericht van Joop Moen, organisator van de Staphorster Jaarmarkt.
- De Vechtstreek
- Mediaconnexion BV
- Rabobank Staphorst
-Joop Verburg (Zuidwolde)

- Meander 1-2012
- Reestdal magazine
- vrijwilligersdag11 mei *1)
-dag over de wilde bij 30 augustus.

Notulen:
Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
De filmprojector, die op de jaarvergadering te koop werd aangeboden en werd ingehouden
wegens gebrek aan belangstelling, is via internet verkocht voor € 20,--.
Werkgroepen:
Jeugd:
Zaterdag wordt een bezoek gebracht aan ooievaarsstation “de Lokkerij”.
Daarna start de nestkastroute op de volgende zaterdag 14 april.
Planten:
Op 7 maart zijn weer alle bloeiende planten/struiken/bomen genoteerd die nog of al bloeien
op Dickninge. Dat waren er dit keer acht.
Op 21 maart is men weer per fiets op zoek gegaan naar de Wilde narcissen in Staphorst. Ook
de Stentor was daarbij en er stond een mooi verslag met een grote foto in de krant. Op
28 maart zijn ze verder gegaan met de Gemeenteweg en de Lankhorsterweg. De Wilde
narcissen kwamen op meer plaatsen voor dan van te voren verwacht.
Op donderdagavond 5 april wordt gestart met het zomerprogramma om 19.00 uur op
Dickninge. Plaats van samenkomst is bij het witte hek. De week daarna gaan ze ´s morgens
om 9.30 uur op pad, plaats nog niet bekend. Dit jaar gaat men op verzoek van de gemeente
Staphorst sommige gemeentebermen inventariseren; dit om het gemeentelijk Bermbeheerplan
te monitoren. Zie het programma op de website.

Nestkasten:
De laatste controleurs zijn nog druk bezig met korfjes maken voor de kastjes.
Harry van Wijk adviseert om niet te wachten met de nestkastcontrole tot 14 april, want er zijn
nu al veel kastjes bezet en zo kun je het eerste ei missen. Kortom er is volop activiteit.
De bonte vliegenvanger wordt ook al gesignaleerd met name in Brabant.
Jan Dunnink is op 17 maart jl. naar SOVON in Wageningen geweest; er waren 60 mensen
aanwezig. Er is een nieuw paspoort in de maak voor ringers, waar gedurende 5 jaar
aantekeningen in kunnen worden gemaakt, want zolang gaat de nieuwe opleiding duren.
Er is behoefte aan meer nestkaarten van de volgende vogelsoorten: slobeend, eidereend,
kleine plevier, gierzwaluw, graspieper, gekraagde roodstaart, merel, roodborsttapuit,
kleine karekiet, spreeuw en ringmus.
Ringwerk:
Er is een vergadering geweest op 13 maart jl. Het is de bedoeling dat de ringers in augustus
een certificering behalen.
Weidevogels:
De heer Wouda meldt per mail dat er wat kievitsnesten zijn gevonden, maar nog geen van
grutto of wulp. In hetStaphorster veld zijn wel nesten gevonden van de wulp.
Verder wenst hij ons een prettige vergadering toe.
Jan Dunnink heeft wel wulpen met eieren gesignaleerd.
Vlinders:
Berend Witte meldt dat er met ingang van 1 april weer gemonitoord kan worden.
Er wordt geen nieuwe route uitgezet maar een oude route wordt weer opgepakt.
Roofvogels; Geen bijzonderheden.
Zoogdieren:
Er zou een das gegraven hebben op het kerkhof, maar bij nader inzien is het een konijn.
Redactie:
De sluitingsdatum voor nieuwe kopij is 10 mei, dus nog ruimschoots de tijd om wat in te
leveren.
Natuurreizen:
Voordat de groep op 12 mei a.s. vertrekt, komen er nog mededelingen.
Roofvogels: Geen bijzonderheden.
Er wordt gewerkt aan een wand voor oeverzwaluwen aan de Heerenweg op het terrein bij
Roorda. Jan Paasman vraagt wanneer de zwaluwtil op het terrein bij de kerk geplaatst wordt.
Wat komen gaat:
17-04-2012 Staphorstermarkt ( Janny/Jan/Roelof)
05-05-2012 Vrijwilligersreisje
07-05-2012 LCV Presentatie Waterschap Groot Salland (Beentjesgraven/KRV/Oldematen)
12-05-2012 – 19-05-2012 Natuurreis naar Nationaal Park Oder-Warta in West-Polen
26-05-2012 opening infocentrum bij de kerk.
28-05-2012 2e Pinksterdag Fietstocht ( Roelof Talen/Jan Dunnink)

04-06-2012 Veldexcursie (“de Zonnehorst” bij Henk Bunskoek; excursie ongeveer 1 ½ uur
daarna binnen vergaderen.
03-09-2012 LCV Presentatie Anne Jan Loonstra (wilde bijen)
22-09-2012 1e Heidezuivering (1e heidezuivering 1972, dus 40-jarig jubileum)
01-10-2012 LCV presentatie Staatsbosbeheer
13-10-2012 2e Heidezuivering
05-11-2012 LCV Lezing over kerkuilen. Johan de Jong
03-12-2012 LCV lezing van Martijn Bunskoek over verblijf op Rottumeroog.
Daarna vraagt de voorzitter aan Berend Witte om naar voren te komen. Berend heeft wel de
gouden zwarte mees uitgereikt gekregen, maar niet de daarbij behorende oorkonde. Dit
gebeurt nu alsnog.
Rondvraag:
Jaap Padding heeft Jeroen Breedenbeek gesproken over de lezing van de vorige keer; Jeroen
is bereid om hier een toelichting op te geven.
Harry van Wijk meldt dat het herinneringsbordje bij de lijsterbes, die 25 jaar geleden door de
jeugd werd geplant, is geplaatst.
Jan Dunnink meldt namens de bijenvereniging Staphorst dat zij zich storen aan het
bermbeheer van de gemeente; er wordt veel te snel gemaaid.
Het gaat om de volgende gebieden: op Rouveen Scholenland en op Staphorst betreft het de
Gorterlaan. Er zou een beheersplan opgesteld zijn, maar de ervaring is dat het ieder jaar te
snel is. Voorgesteld wordt, dat de natuurvereniging samen met de bijenvereniging een brief
opstelt. Daarna volgt er een discussie over het bermbeheer van de gemeente.
Volgens Arend Muller is er in het verleden ook al eens een overleg geweest over dit
onderwerp. Conclusie zou kunnen zijn om dit overleg opnieuw op te starten.
Na de pauze vertelt Aaldrik Pot met zijn collega ons alle wetenswaardigheden over de
marterachtigen en laat hierbij duidelijke plaatjes zien.
Daarna sluit de voorzitter de vergadering, bedankt ons voor opkomst en inbreng en wenst ons
allen wel thuis.

De tweede secretaris Geertje Zwiers

de voorzitter Jan Vos.

