
Verslag Ledencontactvergadering, gehouden op maandag 1 oktober 2018 bij 
KroKo MultiPunt, Heerenweg 42, IJhorst 
 

Aanwezig: 33 personen  

Afwezig met kennisgeving: Jan Paasman, Arnold Lassche, Greetje Kroonenburg 

 

1). Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Nico Arkes zal de 

presentatie “Heidevelden en de bijen die daarop vliegen” geven, maar hij is nog niet aanwezig. 

Evert Rolleman is, na een ziekteperiode, gelukkig wel weer aanwezig. 

 

2).  Ingekomen stukken: 

Diverse periodieken 

Uitnodiging  voor afscheid mw. Bols van Museum Schoonewelle in Zwartsluis. 

 

3). Verslag vorige vergadering: 

Het verslag van 3 september, met betrekking tot het Ringonderzoek, dient te worden 

aangepast, omdat Mark Meulman niet de taak van Harm Bloemhof overneemt. Zijn aanvraag 

als aspirant-ringer is door het Vogeltrekstation goedgekeurd. Omdat de aanvraag al zolang 

loopt, mag hij met één bevoegd opleider, Albert-Jan Stevens, volstaan. Mark gaat uilen en 

stootvogels ringen in de regio Nieuwleusen. 

De opmerking van Arnold Lassche bij Roofvogels en uilen hoort niet in dit verslag. 

Verder wordt het verslag goedgekeurd. 

 

4). Mededelingen:  

- De coöperatieweken van de Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland komen er weer 

aan, waarbij de Rabobank € 100.000 beschikbaar stelt. Leden van deze Rabobank kunnen 

stemmen op projecten van diverse organisaties. Inwoners van deze gemeenten kunnen 

kosteloos lid worden, wanneer ze klant zijn. Onze vereniging heeft een donatie gevraagd voor 

de Natuurbeleefdag 2019, die wordt gecombineerd met de fietstocht op 2e Pinksterdag. 

Stemmen kan van 1 tot en met 15 november en leden krijgen hiervan bericht.  

- Inspraakavond over windmolens is op 3 oktober 2018 bij de gemeente.  

- Er is een vacature voor webmaster, omdat Harry Vos ermee wil stoppen. Er is 1 potentieel 

geïnteresseerde.  

- De prijsuitreiking van de enquête heeft plaatsgevonden. Jack Knipmeijer heeft het 

insectenhotel gewonnen, dat gemaakt is door Harm Bloemhof. 

-Er is een verzoek van basisschool Het Kompas uit Nieuwleusen ontvangen om hier workshops 

over de natuur te geven, dus een lesje geven of samen iets maken. Ideeën hiervoor zijn 

welkom en vrijwilligers, die zich hiervoor op willen geven, ook. Het voorstel wordt geopperd 

om hiervoor een vergoeding van b.v. € 50,-- te vragen. 

- De lijst van bijen- en vlinderplanten is gemaakt door Jan Paasman en Janny Niehoff en deze 

wordt gepubliceerd in de Scharrelaar. 

- Herman van Arnhem heeft het boek Holenbewoners van Blaauw beschikbaar gesteld. Dit 

boek is nu in onze bibliotheek opgenomen. 

 

5). Werkgroepen: 

Planten: 

Jan van Marle: Op 13 september is geen Klokjesgentiaan aan de rand van het Koolhaarven 

aangetroffen. Wel 7 exemplaren op het lage stuk tussen Schotsweg en Ganzeplas. Het dreigt 

daar dicht te groeien en het zou opgeschoond moeten worden. Bij de Vledders is gezocht naar 

de Parnassia. En die is gevonden, 1 bijna uitgebloeid exemplaar. 

Op 25 oktober start de winterbloeitelling op Dickninge. Start om 10.00 uur bij het witte hek.  

 

Ruimtelijke ordening:  

Harm Bloemhof: Het bomenbeleidsplan van de gemeente is door ons op 5 punten aangepast 

en het ligt nu ter inzage. De werkgroep heeft met WDS (Wij Duurzaam Staphorst) een positief 

gesprek gehad over de windmolens in Staphorst. Deze komen bij het spoor. Staatsbosbeheer 

heeft niet gereageerd. Het doel is ze zover mogelijk bij de Vledders vandaan te plaatsen. 

Optioneel: Wanneer er zwermen vogels in de lucht zijn zouden ze kunnen worden stilgezet. De 

werkgroep komt hier niet tegen in actie. 



 

Natuurreizen: 

Jan Vos: In februari/maart 2019 komt een terugkomdag voor de reis naar Letland. Ideeën 

voor de volgende reis kunnen dan ingediend worden.  

 

Projecten: 

Roelof Talen: De oeverzwaluwen zijn weer weg.  

Jan Dunnink meldt dat de gierzwaluwen een succes waren dit jaar. 

 

Jeugd: 

Jan Vos: Op 13 oktober is de timmermiddag.  

 

Nestkastonderzoek: 

Jan Vos: over de nestkasten komen verslagen binnen, maar het zijn er nog niet veel. 

 

Redactie: 

Jan Huls: Over ongeveer 2 weken wordt de nieuwe Scharrelaar bezorgd.  

Jan Dunnink meldt nog dat de “echte” Scharrelaar op Texel is gezien. 

 

Heidezuivering: 

Niek Gosker: op 22 september was er geen hoge opkomst bij de heidezuivering. Op 20 oktober 

wordt nog een keer een heidezuivering gedaan en mogelijk ook in maart 2019 (uiterlijk 15 

maart). Voorgesteld wordt om de burgemeester of een wethouder uit te nodigen om de 

heidezuivering te openen. Dit trekt altijd mensen. 

A.s. vrijdag 5 oktober is een heidezuivering met de lagere school CNS, waaraan voorafgaand 

een les over de natuur door Evert Rolleman. Voorgesteld wordt om ook iemand uit te nodigen, 

die over slangen en hagedissen kan vertellen.  

 

Bestuur: 

Clarien Cornelisse: Iedere werkgroep moet binnen het bestuur een contactpersoon hebben. Er 

wordt weer een nieuwe verdeling gemaakt. 

Mirjam Fagel: NMO wil onze vereniging graag ondersteunen met activiteiten voor jongeren. Zij 

willen nu een natuurervaringsnacht voor natuurgidsen en jongeren organiseren en zoeken 

vrijwilligers die iets leuks kunnen doen. Mogelijk kan Arnold Lassche iets over uilen vertellen. 

Voor de mogelijkheden over bushcraft kan NMO contact opnemen met boswachter Nico Arkes. 

 

6). Wat komen gaat: 

20-10-2018 Heidezuivering 

05-11-2018 Ledencontactvergadering met Evert Westerhof over de jacht en 

wildbeheer 

03-12-2018 Ledencontactvergadering 

 

7). Rondvraag:  

Niek Gosker: het meerjarenprogramma is in het bestuur geweest. Elke maand komt 1 punt 

aan de orde en dit wordt ook in de ledencontactvergadering voorgedragen. Hier moet wel 

bemensing voor komen en de leden zullen dit ook moeten dragen. 

Alja Admiraal: wil graag de notulen ontvangen via de mail. Ook een nieuwsbrief zou welkom 

zijn. De Scharrelaar zou daarmee niet overbodig worden, omdat hier de artikelen in komen te 

staan, die niet in een nieuwsbrief komen. 

Harm Bloemhof vraagt of de enquête nieuwe leden heeft opgeleverd. Dit is niet het geval, 

maar we hebben wel zicht gekregen op hoe leden en niet-leden onze vereniging zien. 

 

8). Sluiting: 

Na de pauze geeft Nico Arkes de presentatie: “Heidevelden en de bijen, die daarop vliegen”. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van maandag 5 november 2018. 

 

 

De voorzitter Clarien Cornelisse   De notulist Janny Niehoff 


