Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 4 november 2013
bij Kroko Multipunt, Heerenweg te IJhorst.
Aanwezig: ± 25 personen
Afwezig met kennisgeving: Janny Niehoff, Geertje Zwiers en Pieter vd Berg
1). Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom in
het bijzonder Nico Arkes en Ruud Jonker van SBB die het gedeelte na de pauze
zullen verzorgen.
2). Mededelingen: geen
3). Ingekomen stukken:
Fam. Tinhout
Kennisgeving overlijden Jan Tinhout
en verder een groot aantal periodieken.
4). Notulen d.d. 7 oktober 2013:
heidezuivering: de voorzitter bedankt nogmaals de deelnemers aan de
heidezuivering voor hun inzet.
naam heidezuivering:.
Al 41 jaar wordt deze naam gebruikt. Ook het verenigingsboek draagt de naam
“van heidezuiveraar tot vogelaar”. Het woord waterzuivering wordt ook als
algemeen woord gezien, zonder dat dit associaties oproept met WO II. Op grond
hiervan heeft het bestuur besloten de naam heidezuivering te handhaven
De overige notulen worden zonder op-of aanmerkingen goedgekeurd.
5). Werkgroepen:
Jeugd: aan de boeiende paddenstoelexcursie o.l.v. Jan van Marle hebben circa 15
enthousiaste kinderen en enkele volwassenen deelgenomen.
21 november is er een knutselmiddag bij Jan Nijboer in de werkplaats.
Planten: 31 oktober is de werkgroep op Dickninge geweest. Donderdag 21
november gaat de groep opnieuw. Van de aangetroffen bloeiende Afghaanse
Duizendknoop zijn foto’s gemaakt. Jan Paasman zal een foto inlijsten voor de fam.
Erdbrink, rentmeester van Dickninge.
Ringen: Jan Dunnink meldt dat hij 3 x aan het vangen is geweest in de
boswachterij. Dit leverde 36 vogels op verdeeld over 12 soorten.
Ruimtelijke Ordening. De Natuurwacht Meppel heeft contact gehad met Jan Vos
over de aanleg van een nieuwe aanleghaven in Meppel. Zij willen graag overleg met
onze vereniging.
zoogdieren: Janny Paasman heeft een dode das gevonden van maar liefst 17 kilo in
Balkbrug. Harm Bloemhof heeft het dier inmiddels begraven.
Redactie: copy kan worden ingeleverd tot a.s. donderdag.
Van de overige werkgroepen was geen nieuws te melden.
6) Wat komen gaat:
09-11-2013 13e Overijsselse Vogelaarsdag in Olst en omstreken
02-12-2013 LCV: presentatie over wilde narcissen door Jan Paasman
06-01-2014 LCV: presentatie van Twente naar Drenthe door Jan van Marle
03-02-2014 LCV: presentatie door Arnold Lassche
03-03-2014 Algemene Ledenvergadering met na de pauze presentatie door Peter van
de Brandhof over weidevogelbeheer in het Staphorsterveld.

15-03-2014
07-04-2014
12-04-2014
05-05-2014

Schoonmaakdag
LCV: presentatie over de vogel van het jaar (de spreeuw)
Start nestkastcontrole
LCV: presentatie door Ronald Messemaker over de moerasnatuur in
de Wieden en Weerribben.
23/24 t/m 31-05-2014 Natuurreis
02-06-2014 Veldexcursie
7). Rondvraag:
Arend Muller op de vrijwilligersavond van landschap Overijssel in de Wheem heeft
Gerard van de Berg een boeiende lezing gehouden over het gebied rondom de
Reest. Hij stelt voor dat hij dat ook gaat doen voor onze vereniging.
Harry van Wijk: hij merkt op dat er buiten de vrijwilligers van sbb niemand van de
vereniging heeft deelgenomen aan de Natuurwerkdag.
8). Pauze en lezing:
Na de pauze geven de beide boswachters een lezing over de boswachterij en een
vogelkwis met nieuwe vogelsoorten.
9). Sluiting:
Na de heren van SBB te hebben bedankt voor hun lezing sluit de voorzitter om ruim
23.00 uur de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 2 december 2013.
de voorzitter Jan Vos

de notulist Harry van Wijk

