Verslag Ledencontactvergadering, gehouden op maandag 9 april 2018 bij
KroKo MultiPunt, Heerenweg 42, IJhorst
Aanwezig: 24 personen;
Afwezig met kennisgeving: Niek Gosker en Pieter v.d. Berg
1). Opening:
De plaatsvervangend voorzitter Mirjam Fagel, opent de vergadering en heet alle aanwezigen
van harte welkom.
2). Ingekomen stukken:
Activiteitenagenda Drents Landschap en diverse periodieken
3). Verslag vorige vergadering:
Naar aanleiding van het verslag van de jaarvergadering van 5 maart 2018 deelt Jan Vos mee,
dat Jan van Dijk, die de presentatie op 7 mei a.s. over de huiszwaluw zou geven, is overleden.
Jan Knol zal mogelijk zijn vervanger zijn.
Naar aanleiding van het verslag meldt Jan Vos dat enkele jaren geleden ook een poging is
gedaan om de werkgroepen meer bij de vereniging te betrekken, door ze voor de maandelijkse
ledencontactvergadering een mail te sturen met het verzoek aanwezig te zijn of een mail te
sturen met de stand van zaken.
Het verslag kan pas worden goedgekeurd op 4 maart 2019.
4). Mededelingen:
5). Werkgroepen:
Planten:
Jan Paasman: Op woensdagmorgen 7 maart heeft de plantenwerkgroep en Jan Vos van de
imkersvereniging overleg met Suzan Brand van de gemeente Staphorst gehad. Dat ging over
de orchideeën in het uitbreidingsplan “De Slagen”, inventariseren ven bermen, het maaien van
bermen en de herplant van door de Essentaksterfte te vellen bomen.
Op 29 maart heeft de plantenwerkgroep weer de bloeiende planten-, struik- en boomsoorten
op Dickninge geteld. Er bloeiden 12 soorten. Dat was de laatste keer van het seizoen.
Op 2 en 4 april heeft Harm Bloemhof de plantplaatsen van de Wilde narcissen gecontroleerd in
de reservaten Westeroevers van Staatsbosbeheer tussen Hamingen en Baarlo, het Reestdal
van Landschap Overijssel bij de Reeststouwe, Lankhorst en bij de Hogenkamp, IJhorst. Op alle
plantplaatsen stonden ze prachtig in bloei. Harm heeft daar foto’s van gemaakt. Het project is
dus geslaagd. We zijn nog op zoek naar mensen met een geschikte tuin om daarin in de
toekomst Wilde narcissen uit te planten. Daarbij gelden wel enkele voorwaarden. Mocht u
belangstelling hebben, neem dan contact op met de plantenwerkgroep. Dan gaan wij het
samen verder bekijken. In de volgende Scharrelaar komt een artikel.
De volgende activiteit van de werkgroep moet wegens ziekte van Jan Paasman nog gepland
worden.
Projecten:
Roelof Talen: de oeverzwaluwwand is weer in orde gemaakt. De werkgroep projecten wil graag
een schuilhut maken en is daarom op zoek naar een oude parasolstandaard.
Ruimtelijke ordening:
Harm Bloemhof: er is een zienswijze ingediend tegen het bomenbeleidsplan van de gemeente
Staphorst. Nadrukkelijk is verzocht om beter te handhaven. Op een oude luchtfoto is te zien
dat in de loop der jaren veel bomen zijn verdwenen.
Zoogdieren:
Harm Bloemhof is bij een reewildtelling in het Reestdal gebied inclusief SBB geweest. De telling
werd uitgevoerd door de WBE-Oost in samenwerking met een groot aantal onafhankelijke
vrijwilligers. Op 1 morgen en 2 avonden zijn gemiddeld 125 stuks geteld. De provincie bepaalt
te zijner tijd hoeveel er mogen worden geschoten.

Verder is 1 dode das gevonden. Deze das is gemeld bij Das en Boom en ingevoerd in NDFF
(Nationale Databank Flora en Fauna) invoerportaal Staphorst en teruggegeven aan de natuur.
Er stond een artikel op weblog Staphorst.
Jeugd:
Jan Vos: Er waren 25 kinderen bij de middag over vleermuizen door Theo Douma. Harry van
Wijk heeft ook geholpen.
Nestkastonderzoek:
Jan Vos: de kinderen kunnen weer met de controleurs meelopen a.s. zaterdag. Er is echter nog
maar weinig te bekennen bij de kastjes.
Roofvogels en uilen:
Arnold Lassche meldt dat de werkgroep net begonnen is met de nestkastcontrole. Er zijn rode
wouwen gesignaleerd in de regio, maar waar ze broeden is nog niet bekend.
Redactie:
Uiterlijk 10 mei moet de kopij voor de volgende Scharrelaar ingeleverd worden.
Jongeren:
Mirjam Fagel wil samen met jongeren een jeugdkamp organiseren op 27/28 juli (1 nacht). Ze
is op zoek naar jongeren in de vereniging die mee willen denken over het programma.
Bestuur:
Meerjarenprogramma: er zal een inventarisatie gemaakt worden over de wensen binnen de
vereniging en wat er anders kan en ook de trends in de natuur. Door middel van een analyse
moet daaruit een meerjarenprogramma gedestilleerd worden.
Er is een proef enquête gemaakt, die later kan worden ingevuld.
6). Wat komen gaat:
28-04-2018
Vrijwilligersdag: start om 14.00 uur bij het gemeentehuis van Staphorst
02 t/m 12-05-2018 Natuurreis naar Letland met 24 deelnemers
07-05-2018
Ledencontactvergadering: na de pauze Jan Knol over “De Huiszwaluw”
04-06-2018
Ledencontactvergadering: excursie aangeboden door “De Vechtstreek”
naar de Karshoek bij Stegeren. Verzamelen bij "RozemArrie”,
Ridderinkweg 1, Arriën. Aanvang om 19.30 uur.
03-09-2018
Ledencontactvergadering; na de pauze Janny Niehoff met “Scharrelen
door Roemenië”
01-10-2018
Ledencontactvergadering, na de pauze Nico Arkes met “Heidevelden en
de bijen, die daarop vliegen”
05-11-2018
Ledencontactvergadering
03-12-2018
Ledencontactvergadering
7). Rondvraag:
Arnold Lassche maakt nog een stukje voor de Scharrelaar over de Huiszwaluw.
Vroukje Muller bedankt voor de plant.
Jan Dunnink wil nog een proefnest voor de zwaluw ophangen.
Jan Vos meldt dat er een dag is bepaald voor de insectentelling, namelijk op 21 en 22 april.
Jan Paasman vraagt of er nog aandacht wordt besteed aan het 60-jarig bestaan van de
jeugdwerkgroep “Weer of geen weer”. Dit is niet het geval.
8). Sluiting:
Na de pauze vertoont Mirjam Fagel een film over het Jubileumjaar 2017.
Aldus vastgesteld in de jaarvergadering van maandag 7 mei 2018.
De voorzitter Mirjam Fagel

De notulist Janny Niehoff

