Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 2 november 2015 bij KroKo
MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.
Aanwezig: 28 personen
Afwezig met kennisgeving: Gerard v.d. Berg, Roelof Talen
1). Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het
bijzonder René Koller, die de presentatie na de pauze verzorgt.
2). Mededelingen:
Alle coördinatoren worden verzocht het jaarverslag te maken.
3). Ingekomen stukken:
Diverse periodieken
4). Verslag d.d. 5 oktober 2015:
Het verslag wordt goedgekeurd.
Opmerkingen naar aanleiding van het verslag: Er zijn nog geen leden voor de
jubileumwerkgroep. Niek Gosker is naar een vergadering geweest van de Agrarische
Natuurvereniging Horst en Maten en hij zal contact leggen over de weidevogels.
De Natuurwerkdag gaat wel door op zaterdag 7 november. De excursie naar het Reestdal
wordt volgend jaar gehouden.
5). Werkgroepen:
Jeugd: Op 21 november is de timmermiddag.
Planten: Voorlopig geen activiteiten.
Nestkastonderzoek: Bijna alle lijsten zijn binnen. Er wordt opgemerkt dat de kasten altijd
goed moeten worden schoon gemaakt.
Ringwerk: Er zijn veel pimpel- en koolmezen gevangen en geringd.
Weidevogels: Er zijn steeds minder weidevogels in deze regio.
Vlinders en libellen: Werkgroep is 1 oktober gestopt met monitoren voor 2015.
Redactie: Inleveren kopij bij Jan Vos of Jan Huls voor 5 november.
Natuurreizen: De bestemming is Tsjechië.
Roofvogels en uilen, Zoogdieren, Ruimtelijke ordening en Projecten: geen
bijzonderheden
6). Wat komen gaat:
07-11-2015 Natuurwerkdag
07-12-2015 Ledencontactvergadering met een lezing door Evert Rolleman: “Bomen over
bomen”
04-01-2016 Ledencontactvergadering met een lezing door Jan van Marle: “Zwerven in de
natuur”
02-02-2016 Ledencontactvergadering met een lezing door Arnold Lassche: Georgië/grens
Azerbeidzjan
07-03-2016 Algemene ledenvergadering met een lezing door Janny Niehoff: Scharrelen
door Roemenië
29/30-04 tot en met 07-05-2016 Natuurreis

7). Rondvraag:
Arend Muller: 2015 is het jaar van de bodem. Daar kan nog een lezing over gegeven
worden, die gratis is.
Jan van Marle: stelt als vrijwilligersuitje of excursie het Dal van de Mosbeek voor. Evert Dijk
van Landschap Overijssel kan hiervoor benaderd worden.
Jan Paasman: vraagt naar het vervolg van het onderhoud bij Dickninge. Gerard v.d. Berg
maakt hier nog een afspraak voor.
Harry van Wijk: zegt dat Staatsbosbeheer en Ravon onderzoek doen naar het Ranavirus. Hij
vraagt daarom om recent, in het Staphorster bos, overleden dieren, zoals knoflookpadden,
eekhoorns etc. op te sturen. De kaart hiervoor komt in de Scharrelaar.
8). Pauze en lezing:
Na de pauze een presentatie door René Koller over wadlopen.
9). Sluiting:
Na René te hebben bedankt voor zijn presentatie sluit de voorzitter de vergadering en
wenst een ieder wel thuis.
Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 7 december 2015.
De voorzitter Jan Vos

De notulist Janny Niehoff

