Verslag van de ledencontactvergadering gehouden op maandag 3 december 2012 bij KroKo
MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.
Met kennisgeving afwezig: H. van Wijk - J. Padding - R. Talen - P. van de Berg.
Aanwezig: 33 personen.
In het welkomstwoord meldt de voorzitter dat Martijn Bunskoek de spreker van deze avond
wat later zal komen.
Daarmee zijn de mededelingen gedaan.
Ingekomen Stukken:
- natuurver. Zuidwolde
- J. Dunnink
- Historisch centrum overijssel

- Natuurgenoten no.45 okt 2012
- subsidie tips 1*)
- uitnodiging symposium
- www.hisgis.nl

Verder de gebruikelijke periodieken.
Notulen:
Worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Werkgroepen:
Jeugd:
19 januari is de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar waar de vlinderwerkgroep bij monde
van Frank van de Ende wat zal vertellen.
De opkomst bij de vorige bijeenkomst, waar een mussenhotel getimmerd kon worden, was
redelijk goed. Er werd ook aan nestkasten gewerkt.
Planten:
Er zijn geen bijzonderheden te vermelden ook niet over de personele bezetting waar de vorige
keer over werd gesproken.
Nestkasten:
Er is van iedereen een redelijk goede eindlijst binnengekomen.
In het voorjaar is er opnieuw een bijeenkomst voor de nestkastcontroleurs.
Ringwerk:
J. Huls meldt dat er vorige week een dode kerkuil is gevonden.
Weidevogels- Roofvogels-Vlinders : er zijn geen bijzonderheden te melden.
R.O :
Gerard van den Berg meldt dat hij namens de natuurbeschermingsverenigingen heeft
ingesproken in de commissie Inrichting Landelijk Gebied van de provincie Overijssel.
De provincie wil de Ecologische Hoofdstructuur voor het Reestdal schrappen. Nu hebben het
waterschap Reest en Wieden en Landschap Overijssel een voorstel aan de provincie gedaan
om het Reestdal toch natuur te laten blijven. Het waterschap kan dan een waterproject
uitvoeren en Landschap Overijssel de natuur goed beheren. GS willen dit voorstel nog niet

overnemen. Maar na de commissievergadering heeft de gedeputeerde gezegd er toch nog eens
over te willen nadenken. De verwachting is dat GS midden december een besluit nemen.
Daarna worden de voorstellen begin volgend jaar ter visie gelegd. Midden 2013 nemen
Provinciale Staten een definitief besluit.
Wij blijven de ontwikkelingen scherp volgen en zullen zonodig reageren.
H. Bloemhof meldt nog dat er herijking van dit alles zal plaatsvinden
Redactie:
De laatste scharrelaar is onderweg en hoopt over 14 dagen net voor de kerstdagen uit te zijn.
Natuurreizen: geen bijzonderheden.
Wat komen gaat:
07-01-2013 LCV presentatie Jan van Marle: wandeling door het Reestdal
04-02-2013 LCV presentatie vogel van het jaar: de Patrijs (zusterver. uitnodigen) (Pieter)
04-03-2013 Algemene ledenvergadering: presentatie Arnold Lassche: Roofvogeltrek
Kaukasus
12-03-2013 Nestkastcontroleurs overleg
16-03-2013 Schoonmaakdag
08-04-2013 LCV Presentatie Bonte Vliegenvanger Chr.Both (Harry)
13-04-2013 Start nestkastcontrole
06-05-2013 LCV Presentatie vlinders/libellen Jan Visser
25-05-2013 Vrijwilligersreis Noord Holland
03-06-2013 LCV Veldexcursie Meppel gebied A28/A32 (Gerard)
21-09-2013 Heidezuivering 1
12-10-2013 Heidezuivering 2
??-05-2014 Natuurreis
Rondvraag:
Greetje Kronenburg vraagt of alle declaraties voor dit jaar nog ingeleverd kunnen worden,
evenals het betalen van de contributie zo dit nog niet is gedaan.
H. de Jonge vraagt of de vereniging invloed heeft op landgoed Dickninge. De voorzitter
beaamt dat er goede contacten zijn. In het kader van “Kerkepad” zou het wenselijk zijn om
een bruggetje over de Reest te bouwen.
H. Bloemhof weet te vertellen dat landschap Overijssel hier ook geen voorstander van is en
weet de beheerder van Dickninge in deze aan hun zijde .
H. Bloemhof weet te vertellen dat Albert Dragt opgenomen zal worden in het hospice.
Niets meer aan de orde zijnde wordt het officiële gedeelte van de vergadering gesloten.
Na de pauze laat Martijn Bunskoek ons mee genieten van zijn verblijf op Rottum de
afgelopen zomer, wat vele wetenswaardigheden opleverde.

De tweede secretaris Geertje Zwiers

De voorzitter Jan Vos.

