Verslag van de ledencontactvergadering gehouden op maandag 3 september 2012 bij KrokoMultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.
Aanwezig: 25 personen.
Met kennisgeving afwezig: E. Rolleman - H. Bloemhof - J. Huls.
De voorzitter heet ons allen welkom in het nieuwe seizoen en in het bijzonder Anne Jan
Loonstra.
Hij zal ons vanavond wat vertellen over de wilde bij.
Mededelingen:
De voorzitter hoopt dat de volgende keer de geluidsinstallatie zal functioneren welke de
vereniging heeft aangeschaft met behulp van de informatie van Jaap Padding
S.B.B. en de natuurvereniging hebben op uitnodiging van het CDA ten gemeentehuize van
gedachten gewisseld over een aantal onderwerpen.
Naar aanleiding van deze mededeling vraagt de heer Stegeman, voorzitter van de
bijenvereniging Staphorst, naar het bermbeheer. Dit is wel zijdelings genoemd maar niet
uitgebreid besproken. Vanuit de bijenclub is er ook contact geweest maar het is hopeloos als
men wat verzoekt aldus de heer Stegeman. Er zijn veel vrucht- en nectardragende bomen en
struiken weggemaaid, welke van levensbelang zijn voor de bijen.
Hr. Stegeman ervaart de houding van de gemeente als anti-natuur.
J. Dunning is de discussie aangegaan met medewerkers. Dan worden de werkzaamheden even
opgeschort en later weer hervat.
Het drastisch maaien van bermen en afvoeren zou zeer kostbaar zijn en zoals we hoorden
natuuronvriendelijk.
Ingekomen stukken;
Mijn Stad Mijn Dorp
- Natuur en Milieu Drenthe
- Centrum jeugd en gezin
- Geaflecht
- Het Drentse Landschap
- De Noordwesthoek
- Natura
- Vecht Veluwe IJsselstreek
- Vogelbescherming
- Provincie Overijssel

- juli/aug 2012
- jaaroverzicht 2012
- preventieteam + uitnodiging infoavond
- juni 2012
- juni 2012
- juli 2012
- nr 4 2012
- sept 2012
- Vogelnieuws aug 2012
- mededeling toekenning subsidie in het najaar
- infobrief vaststelling bestemmingsplan Olde Maten en
Veerslootlanden.
- overlijdensbericht Freek Bult
- vogelkijkdag 15 sept Zwolle (Jan LCV)

- Fam Bult
- Natuur en milieu Overijssel
.
Op- en aanmerkingen notulen 7 april aanvulling: zwaluwtil wordt later door de gemeente
geplaatst, maar dit is te laat voor het broedseizoen.

Op- en aanmerkingen notulen 4 juni : roofvogels Pieter moet Jan Huls zijn.
Naar aanleiding van: redactie het verslag van de Polenreis is nog niet compleet.
Het resterende bedrag van de reis is bij iedereen teruggestort.
De fietstocht van 2e Pinksterdag is goed verlopen. Er wordt reeds nagedacht over een nieuwe
route.
Vrouwkje Muller vraagt wanneer de verslagen voor de Polenreis binnen moeten zijn: graag
deze week nog is het antwoord.
Werkgroepen:
Jeugd:
15 september is het jeugdreisje. Verder zijn er weinig mededelingen.
De fietstocht had weinig deelname maar de kinderen die er waren, waren geïnteresseerd.
Planten:
Wij zijn bijna elke donderdagmorgen of donderdagavond op pad geweest. Alleen het weer en
vakantie gaf aanleiding niet te gaan. Wij zijn weer naar het defensieterrein in Havelte
geweest. Daar bloeiden heel veel Klokjesgentianen. De andere keren hebben wij het
inventariseren van de gemeentebermen in Staphorst afgerond. Donderdagmorgen 9.30 uur
sluiten wij het seizoen af bij de Koolhaar in de boswachterij Staphorst.
Wij krijgen te maken met personele problemen. Zo heeft Herman van Arnhem gezegd dat hij
voorlopig niet weer komt wegens andere drukke bezigheden. Jan van Marle was het laatst van
het seizoen uitgeschakeld wegens een valpartij in de Oostenrijkse Alpen. Jan Paasman krijgt
steeds meer gezondheidsproblemen. Maar het meest trof ons het bericht dat onze nestor Jan
van Tinhout uitgeschakeld is wegens leukemie. Het enige wat de artsen kunnen doen is het
geven van nieuw bloed. De groep wordt zo wel heel klein en bestaat nu nog uit 5 personen.
Het is nog niet bekend of wij de komende herfst en winter doorgaan. Daarover beslissen wij
komende donderdagmorgen.
Nestkasten:
Voor de subsidie is een verslagje vereist van de nestkastcontroleurs nu er maatregelen zijn
genomen om verstoringen te voorkomen. [korfjes geplaatst.] Volgens Harry van Wijk is het
wel wat beter geworden met deze maatregelen, er zou geëvalueerd moeten worden hierover.
Jan Dunnink merkt op dat de korfjes fijnmaziger moeten zijn: 5 bij 5 cm.
Daarna volgt er een discussie over hoe en wel te doen.
Ringwerk:
Harry van Wijk vertelt dat er 1 keer in de 3 jaar een certificering is, anders worden de
vergunningen ingetrokken. Certificaten werden verstrekt aan H. Bloemhof, H. van Wijk,
J. Huls en J. Dunnink. Na het overlijden van Freek Bult wordt er gezocht naar een opvolger.
Freek zorgde voor de terugmeldingen in de computer.
Weidevogels- Roofvogels-Vlinders: geen bijzonderheden.
R.O. :
Er is een zienswijze namens de vereniging ingediend betreffende herinrichting van het
industrieterrein “de Barge”. Aanstaande donderdag is er een gesprek over de structuurvisie.

Zoogdieren:
Er worden enkele dode dassen gemeld.
Redactie:
Deze week kopij inleveren voor de nieuwe Scharrelaar; er is nog weinig binnen.
Natuurreizen:
Geen mededelingen.
Wat komen gaat:
22-09-2012 1e Heidezuivering ( 1e heidezuivering 1972 dus 40-jarig jubileum)
01-10-2012 LCV presentatie Staatsbosbeheer
13-10-2012 2e Heidezuivering
??-10-2012 Afscheid Klaas: Woudagemaal (Jan regelt een datum)
05-11-2012 LCV Lezing over kerkuilen. Johan de Jong
03-12-2012 LCV Presentatie van Martijn Bunskoek over Rottumeroog
00-01-2013 LCV interne presentatie
00-02-2013 LCV Weidevogelbeheer (Pieter)
00-03-2013 Algemene ledenvergadering: interne presentatie
00-04-2013 LCV Presentatie Bonte Vliegenvanger (Harry)
00-05-2013 LCV Veldexcursie Meppel (Gerard)
00-05-2013 LCV Presentatie vlinders/libellen Jan Visser
Rondvraag:
Hr Meinen vraagt naar de bijeneters; deze zijn wel gesignaleerd maar verder is er geen
informatie.
Tussen het fietspad en heide/bos langs de Vijverweg is een zwart laag scherm geplaatst; is dit
wel goed, vraagt Jaap Padding zich af. De dieren die op de Vijverweg terecht komen kunnen
nu niet meer terug naar de heide, omdat ze niet over het zwarte scherm kunnen komen. In
Hardenberg is er aan de wegkant een verhoging met grond gemaakt, zodat de dieren er
overheen kunnen komen J. Dunning vraagt wie er voor het onderhoud zorgt.
Geadviseerd wordt om hierover vragen te stellen aan S.B.B. op de volgende ledencontactvergadering.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de vergadering.
Na de pauze vertelt Anne Jan Loonstra ons alle wetenswaardigheden over de wilde bij met
behulp van bijbehorende plaatjes.

De tweede secretaris Geertje Zwiers.

De voorzitter Jan Vos.

