
Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op maandag 3 april 

2017 bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, IJhorst 
 

Aanwezig: 33 personen 

Afwezig met kennisgeving: Pieter v.d. Berg, Gerard v.d. Berg, Vroukje en Arend Muller        

 

1). Opening: 

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

vrijwilligers voor het vele werk dat er gedaan is het afgelopen jaar. 

 

2).  Ingekomen stukken: 

Opgave voor kievitsbloemexcursie op 18 april 

Uitnodiging expositie Schoonewelle: “Eeuwenoude sporen” 

Wijzigen invulling ledencontactvergadering door Jan Paasman 

Verjonging ledenbestand door Arend Muller 

 

3). Notulen ledencontactvergadering d.d. 6 februari 2017: 

Bij nestkastonderzoek: Harm moet zijn Jaap. De notulen worden goedgekeurd. 

 

4). Notulen algemene ledenvergadering d.d. 7 maart 2016: 

Deze worden goedgekeurd. 

 

5). Mededelingen: 

geen 

 

6). Jaarverslag secretaris: 

Het verslag wordt goedgekeurd en tevens wordt door de leden goedkeuring gegeven voor het 

beleid van het bestuur over 2016. 

 

7). Jaarverslag penningmeester: 

De stukken liggen een uur voor de vergadering ter inzage. Het verslag wordt besproken, 

waarbij de penningmeester een aantal posten toelicht. Het resultaat is minder negatief dan 

begroot. 

Jan Polman zal de polis van de verzekering voor de vrijwilligers bekijken. 

 

8). Verslag kascommissie: 

De kascommissie, bestaande uit Mart v.d. Jagt en Jaap Padding, oordeelt dat de boekhouding 

er uitstekend verzorgd uitziet. Aan de penningmeester wordt décharge verleend en dit wordt 

goed bevonden door de leden. De kascommissie en penningmeester worden bedankt voor hun 

inzet. 

 

9). De kascommissie: 

Mart v.d. Jagt is aftredend en wordt opgevolgd door Jaap Padding. Jan Dunnink was reservelid 

en wordt nu lid van de kascommissie. Als reservelid heeft Jan Polman zich beschikbaar gesteld. 

 

10). Goedkeuring begroting / Vaststelling contributie  

De leden keuren de begroting voor 2017, die € 5.000 negatief is, in verband met de kosten 

voor activiteiten in dit jubileumjaar, goed. 

De voorzitter stelt voor om het komende jaar de contributie niet te verhogen. De leden 

stemmen hiermee in, dus blijft deze € 10,-- t/m 2018. 

 

11). Bestuursverkiezing 

Er zijn geen tegenkandidaten voor de 3 herkiesbare leden en de vergadering gaat akkoord met 

stemming voor de herkiezing van de bestuursleden bij handopsteking. Daarna worden Greetje 

Kroonenburg, Niek Gosker en Roelof Talen op deze wijze voor 3 jaar door de leden herkozen. 

 

12). Wijziging huishoudelijk reglement 

De wijzigingen van het huishoudelijk reglement worden besproken en goedgekeurd. 

 



13). Werkgroepen: 

Roofvogels en uilen: 

Er zijn nu meer steenuilenkasten bezet. Er zijn rode wouwen in de omgeving gesignaleerd. 

 

Jeugd: 

Voor de lezing door Marc Schils over reptielen was veel belangstelling, vooral door de kleinere 

kinderen. Door Hiltje Velde wordt geconstateerd  dat de wat oudere kinderen wegblijven, 

wanneer er meer kleinere kinderen bijkomen. 

 

Planten: 

Op 28 februari zijn 7 bloeiende plantensoorten gevonden. De werkgroep is bezig geweest met 

de Wilde narcissen in de gemeente Staphorst, samen met Landschap Overijssel. Harm 

Bloemhof heeft een bollenbak gemaakt, die bedoeld is om bollen te vermeerderen via een 

speciale techniek. Er zijn publieksfolders gemaakt, die door de gemeente zijn gefinancierd. Er 

worden planten opgegraven in een tuin bij een boerderij die wordt verkocht. Deze planten 

worden uitgeplant in de tuin van Arend Muller en later uitgeplant in geschikte tuinen. Zo 

worden de bollen veilig gesteld. Binnenkort start de werkgroep weer met de 

planteninventarisaties. 

 

Nestkastonderzoek: 

Op 15 april start de nestkastcontrole samen met de kinderen van de jeugdwerkgroep. Door 

activiteiten van Staatsbosbeheer zijn kasten verdwenen. Graag opgave hiervan aan Harry van 

Wijk, voor overleg met Staatsbosbeheer. 

 

Vlinders: De vlinders beginnen te vliegen. 

 

Jubileumcommissie: 

Er is niet veel animo om met loten te gaan lopen. 

 

Overige werkgroepen geen bijzonderheden. 

 

14). Wat komen gaat: 

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. 

Start om 19.30 uur 

04 tot 12-05-2018 Natuurreis 

 

15). Rondvraag:  

Inbreng Jan Paasman over de ledencontactvergadering: Er wordt een vragenlijstje rondgedeeld 

over de invulling van de ledencontactvergadering, die bij de volgende bestuursvergadering 

worden besproken. Er wordt nog geopperd om het concept-verslag van de 

ledencontactvergadering op de website te plaatsen. 

Inbreng Arend Muller over verjonging ledenbestand. Hoe kunnen we de groep 20 tot 40-

jarigen bij de vereniging betrekken. Arnold Lassche vindt een werkgroep, die zich met de 

problematiek bezig gaat houden, een prima idee. Dit wordt naar het bestuur meegenomen. 

Harm Bloemhof deelt mee dat de gemeente een bericht publiceert over de nestkastjes van 

onze vereniging, in strijd tegen de eikenprocessierups.   

 

16). Sluiting: 

Na vertoning van de film over de Drentse Aa wenst de voorzitter iedereen wel thuis. 

 

Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 5 maart 2018. 

 

 

De voorzitter Jan Vos   De notulist Janny Niehoff 


