Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 1 mei 2017 bij
KroKo MultiPunt, Heerenweg 42, IJhorst
Aanwezig: 36 personen
1). Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, speciaal de
spreker van vanavond, Roel Posthoorn die een presentatie zal geven over de Marker Wadden.
2). Mededelingen:
Het streven is om in het vervolg het huishoudelijk gedeelte om 20.30 uur af te ronden.
Daarom zullen de werkgroepen zelf moeten aangeven, dat ze nog wat te melden hebben en
wordt niet elke werkgroep hierom verzocht. Over het voorlezen van de verslagen wordt na de
zomervakantie besloten. Verder wordt verzocht om suggesties, met betrekking tot een
werkgroep, die meer draagvlak bij jong volwassenen moet creëren.
3). Ingekomen stukken:
Diverse periodieken.
4). Verslag jaarvergadering, d.d. 3 april 2017:
Naar aanleiding hiervan merkt Harry van Wijk op dat hij de minuut stilte voor de overleden
leden gemist heeft. Hier zal volgend jaar weer aandacht voor zijn.
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Deze kan de volgende jaarvergadering worden
vastgesteld.
5). Werkgroepen:
Planten:
Jan Paasman: Wilde narcissen zijn naar de bollenbank bij Arend Muller overgeplant en enkele
in het land van Gerard v.d. Berg. Op 13 april is een inventarisatie op Dickninge geweest. 4 Mei
inventariseert de werkgroep. 10 Mei is de onthulling van het paneel over de Wilde narcissen.
Redactie:
Kopij uiterlijk 6 mei a.s. inleveren voor de volgende Scharrelaar.
Roofvogels en uilen:
Er zijn 6 jongen geringd en de eerste eieren van de kerkuil zijn er.
Nestkastonderzoek:
Harry van Wijk meldt dat 8 stuks jonge zwarte mezen zijn geringd. Jan Dunnink meldt dat ze
op zoek zijn naar 2 extra nestkastcontroleurs.
Jeugd:
Er is heel veel animo bij de jeugd voor de nestkastroutes. De deelname aan de busreis lijkt
goed.
Jubileumcommissie:
De posters voor de Natuur Beleefdag op 5 juni zijn klaar. De fietsroute is zo goed als klaar. Er
worden loten verkocht met gesponsorde prijzen, waarvan de trekking op 5 juni plaatsvindt.
Een lijst met alle prijzen komt op de website. Jan van Marle vraagt het bestuur om
toestemming aan Staatsbosbeheer te vragen om in het bos te mogen lopen voor de
paddestoelenexcursie in het najaar.
6). Wat komen gaat:
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:
Er wordt gevraagd naar de uitkomst van de vragenlijst over de ledencontactvergadering. Deze
komt op de website.
Hiltje Velde vraagt om de berichten van de werkgroepen voorafgaand aan de vergadering op
de website te zetten, zodat dar tijdens de vergadering op gereageerd kan worden. Dit zal naar
de bestuursvergadering worden meegenomen.
9). Sluiting:
Na Roel Posthoorn te hebben bedankt voor de interessante lezing over de Marker Wadden sluit
de voorzitter de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 4 september 2017.
De voorzitter Jan Vos

De notulist Janny Niehoff

