
 

Verslag van de jaarvergadering, gehouden op maandag 2 maart 2015 bij KroKo MultiPunt, 

Heerenweg 42 te IJhorst. 

 

Aanwezig:  28 personen 

Afwezig met kennisgeving: Evert Rolleman en Gerard vd Berg  

 

1). Opening: 

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

John Melis komt de lezing geven in plaats van Guido Lek, die ziek is.  

Daarna een minuut stilte voor alle leden die ons afgelopen jaar zijn ontvallen. 

Vervolgens bedankt de voorzitter iedereen voor alle activiteiten voor de vereniging en voor 

de natuur. 

  

2).  Ingekomen stukken: 

- Natuurgroep “De Reest”: uitnodiging en verzoek tot contributiebetaling 

- Fam. Roo: brief over 2e woning op de Nieuwe Strik, mbt compensatiemaatregelen. 

Hans Voortman geeft aan dat de fam. Roo al jaren de totstandkoming van een wandelpad  

frustreert. De Natuurbeschermingsvereniging wil de wandelpaden over het landgoed tot een 

minimum beperken. 

- Waterbeheerplan 2016-2021 door de 4 waterschappen in Oost-Nederland. 

- Gemeente Staphorst: uitnodiging kennisavond Bomenbeleidsplan. 

- Steunpunt Vrijwilligers: Nieuwsbrief 

 

3). Notulen, d.d. 2 februari 2015  

Naar aanleiding van de notulen: De excursie op Dickninge op 1 juni vindt plaats na de 

ledencontactvergadering. 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

4). Notulen, d.d. 3 maart 2014 (jaarvergadering) 

De notulen, die in de Scharrelaar van februari waren opgenomen, worden goedgekeurd. 

 

5). Mededelingen:  

Agendapunt 10 (goedkeuring contributie) zal bij agendapunt 7 behandeld worden. 

 

6). Jaarverslag secretaris (zie Scharrelaar februari 2015) 

De lezing van Jan van Marle wordt niet goed vermeld bij het verslag van de Redactie. Het 

jaarverslag wordt goedgekeurd door de vergadering, waarmee tevens het beleid van het 

bestuur over 2014 wordt goedgekeurd. 

 

7). Jaarverslag penningmeester / goedkeuring begroting 

De penningmeester licht een aantal posten van het jaarverslag toe.  

Er is nog achterstallige contributie, waarvoor diverse aanmaningen zijn verstuurd. Het 

beleid is om 2x een aanmaning te versturen en dan royeren. 

Bij de balans wordt opgemerkt dat hier op aparte post een bedrag van de Werkgroep 

Natuurreizen staat opgenomen, dit ivm de kosten van de eigen rekening. 

Hans Voortman merkt op dat het ledenaantal terugloopt, maar toch de inkomsten van de 

contributies hoger worden gebudgetteerd. Er wordt naar ledenaantal gebudgetteerd, maar 

dat is niet reëel. Voorstel is om dit volgend jaar te corrigeren. 

Voorgesteld wordt om de contributie dit jaar niet te verhogen. De leden stemmen hiermee 

in. 

De begroting en het financieel beleid van het afgelopen jaar worden goedgekeurd door de 

leden. 

 

 

 

 

 

 



8). Verslag kascommissie 

De kascommissie, zijnde Hans Voortman en Jan Nijboer, heeft de administratie 

gecontroleerd en heeft middels een mail verklaard, dat de kas in orde wordt bevonden. Aan 

de penningmeester wordt décharge verleend. De leden gaan hiermee akkoord. De voorzitter 

bedankt de kascommissie. 

 

9). Benoeming lid kascommissie:  

Jan Nijboer is aftredend lid van de kascommissie. Hij wordt opgevolgd door Mart van de 

Jagt, die zichzelf hiervoor beschikbaar stelt. Als nieuw reservelid meldt Jaap Padding zich. 

 

10). Vaststelling contributie 

Reeds behandeld bij punt 7. 

 

11). Bestuursverkiezing 

Er zijn 2 aftredende en herkiesbare en 1 nieuw bestuurlid. Na ontvangst van de stembriefjes 

zijn de herkiesbare bestuursleden, zijnde Harry van Wijk en Jan Vos, beiden herkozen. 

Miriam Fagel wordt gekozen tot lid van het bestuur.  

 

12). Werkgroepen: 

Jeugd: Bij de bijeenkomst over uilen met Arnold Lassche, waarbij ook uiltjes getimmerd 

konden worden, waren 60 kinderen aanwezig, 20 leden en 40 niet-leden. Het idee van 

uiltjes timmeren kwam van Jaap Padding en was dus een geweldig succes.  

Planten: Op 19  februari 2015 bloeiden op Dickninge 9 soorten. Op 19 maart gaat de groep 

weer naar Dickninge. 

Nestkastonderzoek: Op 10 maart is er een vergadering van nestkastcontroleurs. A.s. 

zaterdag  is de landelijke nestkastgroep in Wageningen, waar Jan Dunnink, Jan Nijboer en 

Jan Vos naartoe gaan. Jan Nijboer doet verslag over 2013 en 2014 waarbij opvalt dat het 

aantal trekvogels vorig jaar minder is geworden en standvogels juist zijn toegenomen. Veel 

nestjes zijn niet gelukt in de natte periode van 2014. Jan Nijboer bedankt Jan Vos voor zijn 

inzet voor de vereniging. 

Ringonderzoek:  

Harry van Wijk meldt dat de nieuwe ringvergunningen zijn ontvangen. Jan Dunnink heeft 

nog slagnetten gevonden. Hij wil misschien mussen of patrijzen ringen, waarvoor hij 

vergunning heeft. 

Roofvogels: Arnold Lassche meldt dat de werkgroep heeft vergaderd en dat a.s. zaterdag 

een inventarisatie plaatsvindt in de boswachterij. 

Vlinders: Berend Witte meldt dat de nieuwe coördinator Michiel Poolman de geplande 

vergadering heeft afgeblazen, in verband met drukke werkzaamheden. Er wordt een oproep 

gedaan voor nieuwe leden voor de werkgroep. 

Zoogdieren: Harm Bloemhof deelt mee dat er een dode reegeit is gevonden en deze wordt 

onder cameratoezicht opgegeten. 

Redactie: Er is een nieuwe omslag met de wilde narcis voor de Scharrelaar. De volgende 

komt in juni uit. Graag wel waarnemingen doorgeven aan Harry van Wijk. 

Natuurreizen: Er is een leuke terugkomavond geweest. 

 

Overige werkgroepen: geen bijzonderheden. 

 

13). Wat komen gaat: 

21-03-2015 Schoonmaakdag 

11-04-2015 Start nestkastcontrole 

13-04-2015 Ledencontactvergadering met lezing door Albert Corporaal  

11-05-2015 Ledencontactvergadering  

25-05-2015 Fietstocht (2e Pinksterdag) 

01-06-2015 Ledencontactvergadering met na de pauze een excursie op Dickninge over 

        vleermuizen door Theo Douma 

05-09-2015 Vrijwilligersdag met Koesafari bij de Vechtdalhoeve en excursie door 

        Staatsbosbeheer 

19-09-2015 1e heidezuivering 

29/30-04 t/m 07-05-2015 Natuurreis 



 

14). Rondvraag:  

Arend Muller stelt voor om bij de terugkomdag van de reis ook potentiële  reizigers uit te 

nodigen. 

Er wordt gevraagd waar we met de waterschapsverkiezingen op moeten stemmen: Miriam 

Fagel zegt dat op “Water natuurlijk” stemmen goed is voor de natuur. Reest en Wieden en 

WS Groot Salland gaan in 2016 fuseren. 

Harm Bloemhof stelt voor om de Scharrelaar te bezorgen met een begeleidend schrijven, bij 

mensen waar de wilde narcis in de tuin is aangetroffen. Jan Paasman zal dan zorgen voor 

een artikel hierover in deze Scharrelaar. 

Hans Voortman stelt dat de statuten en het huishoudelijk reglement mbt herverkiezing van 

bestuursleden en stembriefjes niet secuur worden opgevolgd. Dit bespreekt hij verder met 

de voorzitter. 

Jan van Marle stelt dat de vrijwilligersdag te laat in de tijd is ivm de planten. In mei kunnen 

ze echter geen rondleiding geven en vogelaars hebben dan niet zoveel tijd. 

 

15). en 16). Pauze en lezing: 

Na de pauze houdt John Melis een lezing over marterachtigen. 

 

17). Sluiting: 

De voorzitter bedankt John Melis voor zijn lezing. Hierna 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 


