
Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 2 januari 

2017 bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, Punthorst 
 

Aanwezig: 24 personen        

Afwezig met kennisgeving: Roelof Talen, Niek Gosker, Evert Rolleman, Arend Muller 

 

1). Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, speciaal de 

spreker van vanavond, Jan van Marle, die na de pauze de presentatie Strunen door bos, heide 

en vennen geeft. 

 

2). Mededelingen:  

Er zijn geen mededelingen. 

 

3).  Ingekomen stukken: 

Schoonewelle: uitnodiging expositie van december tot en met februari. 

 

4). Verslag d.d. 5 december 2016: 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Naar aanleiding van het verslag wordt meegedeeld dat Roel Posthoorn niet in februari komt 

maar in mei. Boswachter Paulien Arends geeft in februari een presentatie over de das. 

 

5). Werkgroepen: 

Planten: 

Op 29 december zijn 7 stuks bloeiende planten, struiken en bomen geteld op Dickninge.  

 

Roofvogels en uilen: 

Er is een terugmelding van Vogelbescherming over een door Blaauw geringde buizerd van 26 

jaar oud. 

 

Ringwerk: 

Er zijn 2390 vogels geringd, verdeeld over 29 soorten. 90 Geringde vogels zijn teruggevangen, 

dit waren 13 soorten. Het verslag komt in de Scharrelaar. 

 

Zoogdieren: er is een dode boommarter in IJhorst gevonden. 

 

Redactie: 

Uiterlijk 12 Januari a.s. kopij inleveren voor de komende Scharrelaar. 

 

Natuurreizen: 

Op 11 februari is de terugkomavond van de reis naar Tsjechië.  

 

Overige werkgroepen geen bijzonderheden. 

 

Jubileumcommissie: 

Het jaarprogramma van het jubileumjaar staat in de Scharrelaar en de uitnodiging voor 6 

maart is bijgevoegd. Er gaat een kleur- en gedichtenwedstrijd naar de scholen. Medio februari 

worden de resultaten opgehaald. Er zijn al aanmeldingen voor activiteiten voor de 

Natuurbeleefdag op 5 juni (2e Pinksterdag). De subsidie voor het fietskwartet is niet 

doorgegaan. Op 14 februari is er een infoavond in de inforuimte van Staatsbosbeheer over alle 

activiteiten op de Natuurbeleefdag voor ieder lid van de vereniging die wat wil doen om te 

helpen. 

  

 

6). Wat komen gaat: 

06-02-2017  LCV met een presentatie door boswachter Paulien Arends over de das. 

06-03-2017  LCV receptie 60-jarig bestaan in zaal “Spoorzicht”. 

03-04-2017  LCV Algemene ledenvergadering. 

01-05-2017 LCV met een presentatie door Roel Posthoorn over de Marker Wadden. 



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:  

Greetje Kroonenburg meldt dat er 120 mensen bij de opening van de Beleefroute in IJhorst 

aanwezig zijn geweest en dus bij het insectenhotel.  

 

9). Sluiting: 

Na Jan van Marle te hebben bedankt voor de mooie lezing sluit de voorzitter de vergadering en 

wenst iedereen wel thuis. 

 

Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 6 februari 2017. 

 

 

De voorzitter Jan Vos   De notulist Janny Niehoff 


