Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 1 februari 2016 bij KroKo
MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.
Aanwezig: 41 personen
Afwezig met kennisgeving: Jaap Padding en Niek Gosker
1). Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het
bijzonder Arnold Lassche, die de presentatie na de pauze verzorgt.
2). Mededelingen:
De ledencontactvergadering in mei is niet op 2, maar op 9 mei. En zaterdag 13 februari
zullen werkzaamheden op Dickninge uitgevoerd worden. De voorzitter herinnert de
deelnemers eraan om te zorgen voor de veiligheid.
3). Ingekomen stukken:
Activiteitenagenda Drents Landschap
De Koppel van IVVN
4). Verslag d.d. 4 januari 2016:
Het verslag wordt goedgekeurd.
5). Werkgroepen:
Jeugd: WNF en Greetje Kroonenburg komen op 6 februari bij de jeugd.
Planten: Op 28 januari waren op Dickninge 8 bloeiende soorten. Op 18 februari weer naar
Dickninge. Op 20 februari is de Florakartering Drenthe in Zuidlaren. Jan Paasman heeft op 3
februari een bespreking met Landschap Overijssel over de wilde narcis.
Nestkastonderzoek: Er is dringend behoefte aan nieuwe controleurs, vooral die met
kinderen willen lopen. Jan Dunnink meldt dat in veel nestkasten nog oude nesten zitten.
Roofvogels: Arnold Lassche meldt dat steenuilenkasten worden gecontroleerd. De
coordinator van de Roofvogelwerkgroep West Overijssel is gestopt. Jan van Dijk volgt hem
op.
Vlinders: Anton Schuring is gestopt bij de vlinderwerkgroep.
Redactie: De Scharrelaar heeft een nieuwe omslag met foto’s van vlinders van Joop
Verburg.
Natuurreizen: De reis gaat door met 24 deelnemers.
Overige werkgroepen geen bijzonderheden.
6). Wat komen gaat:
16-02-2016 Coördinatorenvergadering
07-03-2016 Algemene ledenvergadering met een lezing door Jan Vos: Diverse Natuurreizen
15-03-2016 Nestkastcontroleursvergadering
04-04-2016 Ledencontactvergadering met een lezing door Gerrit de Jonge en Tony Valk:
Natuur Zwartewaterklooster
29-04 tot en met 07-05-2016 Natuurreis naar Tsjechië
09-05-2016 Ledencontactvergadering met een presentatie door Robert Pater van Landschap
Overijssel over Landschapselementen
16-05-2016 (2e Pinksterdag): Fietstocht
06-06-2016 Ledencontactvergadering met een excursie bij Oud Avereest
03-10-2016 Ledencontactvergadering met een lezing over Noord-Holland

05-06-2017 Ledencontactvergadering met een excursie naar het Engelse werk: sporen van
de bever.
7). Rondvraag:
Jan Dunnink geeft aan dat er een excursiemogelijkheid is voor eind oktober/begin november
om naar Diepholz te gaan waar dan weer duizenden kraanvogels zullen verblijven.
Arnold Lassche wil graag de Overijsselse Vogelaarsdag in 2017 organiseren en hier de jonge
vogelaars van onze vereniging bij betrekken.
Jan Vos meldt wederom dat er nog 2 leden nodige zijn voor de jubileumcommissie.
8). Pauze en lezing:
Na de pauze geeft Arnold Lassche zijn presentatie over Georgië.
9). Sluiting:
Na Arnold te hebben bedankt voor zijn presentatie sluit de voorzitter de vergadering en
wenst een ieder wel thuis.
Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 7 maart 2016.
De voorzitter Jan Vos

De notulist Janny Niehoff

