Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 5 december
2016 bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, Punthorst
Aanwezig: 30 personen
Afwezig met kennisgeving: Roelof Talen
1). Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, speciaal de
spreker van vanavond, Arnold Lassche die na de pauze een presentatie geeft over Polen en de
Baltische Staten.
2). Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen.
3). Ingekomen stukken:
Bedankje voor de getoonde belangstelling bij het overlijden van Gerbrand Koning.
4). Verslag d.d. 7 november 2016:
Het verslag wordt goedgekeurd.
5). Werkgroepen:
Jeugd:
Er waren 45 kinderen bij het timmeren van egelhuisjes. In januari komt het nieuwe
programma en wordt een film vertoond.
Planten:
Op 11 november was het overleg over de wilde narcis. Er komt een publieksfilm en er wordt
een bollenbank opgezet, die zal worden beheerd door Jan Paasman. Op 24 november zijn 20
stuks bloeiende planten, struiken en bomen geteld op Dickninge. 29 December gaat de
werkgroep weer tellen.
Roofvogels en uilen:
Er zijn nieuwe kasten geplaatst.
Zoogdieren:
Iemand heeft bij de Berkenstouwe een wasbeerhond gezien.
Redactie:
De volgende Scharrelaar wordt voor de Kerst bezorgd.
Overige werkgroepen geen bijzonderheden.
Jubileumcommissie:
Het ontwikkelen van fietsroutes en de uitvoering ervan wordt nu in samenwerking met de
fietscommissie verder uitgewerkt. Verder is de uitnodiging besproken en wat in de Scharrelaar
moet komen. Het programma voor het hele jaar zal in de aanstaande Scharrelaar opgenomen
worden.
6). Wat komen gaat:
05-12-2016
LCV met een presentatie door Arnold Lassche over Polen en de Baltische
Staten.
02-01-2017
LCV met de presentatie Strunen door bos, heide en vennen door Jan van
Marle.
06-02-2017
LCV met een presentatie door Roel Posthoorn over de Marker Wadden.
06-03-2017
LCV receptie 60-jarig bestaan in zaal “Spoorzicht”.
03-04-2017
LCV Algemene ledenvergadering.
01-05-2017
LCV

05-06-2017
12-06-2017
04 tot 12-05-2018

(2e Pinksterdag) Fietstocht plus Natuur Beleefdag in boswachterij
Staphorst bij de Zwarte Dennen.
LCV met excursie naar het Engelse Werk, onder leiding van Robert Pater
Natuurreis

8). Rondvraag:
Geen vragen.
9). Sluiting:
Na Arnold Lassche te hebben bedankt voor de mooie lezing sluit de voorzitter de vergadering
en wenst iedereen wel thuis.
Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 2 januari 2017.
De voorzitter Jan Vos

De notulist Janny Niehoff

