Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 7 november
2016 bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, IJhorst
Aanwezig: 20 personen
Afwezig met kennisgeving: Henk Poolman, Miriam Fagel, Pieter v.d. Berg, Niek Gosker
1). Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, speciaal de
spreker van vanavond, Marc Schils die na de pauze een presentatie geeft over
geluidsopnamen van amfibieën.
2). Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen.
3). Ingekomen stukken:
Periodieken
4). Verslag d.d. 5 oktober 2016:
Het verslag wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag deelt Marc Schils mee, dat de mountainbikeroute in de
Vipera-zone is verlegd. Er was geen dassenburcht aanwezig.
5). Werkgroepen:
Jeugd:
Er waren 39 kinderen bij de speurtocht. Op 19 november gaat de jeugd egelhuisjes
timmeren. Hiervoor hebben we 1½ aanhanger hout van aannemer De Witte gekregen. Tien
kinderen hebben zich al opgegeven.
Planten:
Op 27 oktober zijn 40 stuks bloeiende planten, struiken en bomen geteld op Dickninge. Op
11 november vindt overleg met Landschap Overijssel plaats over de wilde narcis.
Nestkasten:
De nestkastvergadering is op 28 november om 20.00 uur in de inforuimte van
Staatsbosbeheer.
Ringwerk:
Op 10 december a.s. is de Ringersdag in Wageningen, waarbij ook nestkastcontroleurs
welkom zijn. Op 26 november 2016 is de Landelijke dag van Sovon in Ede.
Redactie:
Kopij inleveren voor 10 november 2016.
Natuurreis:
Terugkomdag is op 11 februari 2017 om 19.30 uur bij Kroko.
Overige werkgroepen geen bijzonderheden.
Jubileumcommissie:
Marc Schils is ook toegetreden tot de jubileumcommissie.
Op de beleefroute in het IJhorster bos is een insectenhotel gemaakt samen met 13
kinderen, in overleg met Anne-Jan Loonstra. De opening is op 10 december om 16.00 uur
met een midwinterwandeling. Voor de 2e Pinksterdag is nog niet veel animo. Er moet nog
wat door de werkgroepen gedaan worden. Stagiaires zijn met de fietsroutes bezig. In april
is er een kievitsbloemexcursie en in september/oktober een paddenstoelexcursie.

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 een presentatie door Jan van Marle.
06-02-2017
LCV met een presentatie door Staatsbosbeheer (onder voorbehoud).
06-03-2017
Receptie 60-jarig bestaan in zaal “Spoorzicht”.
03-04-2017
LCV Algemene ledenvergadering.
01-05-2017
LCV
05-06-2017
(2e Pinksterdag) Fietstocht plus Natuur Beleefdag in boswachterij
Staphorst bij de Zwarte Dennen.
12-06-2017
LCV met excursie naar het Engelse Werk, onder leiding van Robert
Pater
04 tot 12-05-2018 Natuurreis
8). Rondvraag:
Harry van Wijk meldt dat bij de natuurwerkdag wel jeugd van de vereniging aanwezig was
maar geen volwassenen. De aanvang was niet om 9.00 uur maar om 10.00 uur en niet bij
de inforuimte maar bij de Vier Bergen. Opgave moet altijd bij Staatsbosbeheer worden
gedaan..
Jan van Marle bedankt de organisatoren van de excursie naar de kraanvogels in Diepholz.
Arnold Lassche vraagt of het mogelijk is dat de vereniging volgend jaar de Overijsselse
Vogelaarsdag organiseert. Hij zou dit met een aantal jonge vogelaars willen doen. Hieraan
zijn wel kosten verbonden en hij vraagt naar de mogelijkheden voor een bijdrage van de
vereniging. Dit wordt meegenomen in de bestuursvergadering.
Op 12 november (Ravon-dag) kunnen belangstellenden met Marc Schils mee zaklampvissen
vanaf 20.00 uur.
9). Sluiting:
Na Marc Schils te hebben bedankt voor de mooie lezing sluit de voorzitter de vergadering en
wenst iedereen wel thuis.
Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 5 december 2016.
De voorzitter Jan Vos

De notulist Janny Niehoff

