Verslag Ledencontactvergadering, gehouden op maandag 3 december 2018 bij
KroKo MultiPunt, Heerenweg 42, IJhorst
Aanwezig: 29 personen
Afwezig met kennisgeving: Roelof Talen, Jaap Padding, Harry van Wijk
1). Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Wout Nieuwenhuis en
Dinant Hommes worden in het bijzonder welkom geheten, omdat zij een presentatie over de
Vledders en Leijerhooilanden zullen geven.
2). Ingekomen stukken: geen
3). Verslag vorige vergadering:
Het verslag wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag geeft Jan Vos aan dat, wanneer er meer informatie over de
Natuurwerkdag in de Scharrelaar zou moeten staan, dat dit door Staatsbosbeheer zou moeten
worden aangeleverd.
Naar aanleiding van een vraag van Jan Paasman meldt Greetje Kroonenburg, dat het
aanspreekpunt in het bestuur voor de werkgroepen, zal worden vermeld in de jaarlijkse brief
met vragen over de begroting, die de werkgroepen binnenkort ontvangen.
4). Mededelingen:
- De voorzitter deelt mee dat er een intekenlijst rond gaat, waarop de aanwezigen aan kunnen
geven of ze mee willen doen aan de zaterdaginloopochtend, naast een bestuurslid. Doel is om
de leden te activeren en meer te betrekken bij de vereniging. Ook kan men zich opgeven voor
natuurlessen op de basisscholen. Wie wil les geven of scholen benaderen.
Binnenkort ontstaan vacatures binnen het bestuur. Wie zou bestuurslid willen worden of kent
iemand, die hiervoor geschikt is.
- Niek Gosker deelt mee dat onze vereniging bij de Coöperatie Weken van de Rabobank een
bedrag van € 1.859,47 aan stemmen heeft ontvangen. We staan hiermee op de 10 e plaats.
Iedereen wordt bedankt, die zijn/haar stem op ons heeft uitgebracht.
- Jan Dunnink heeft contact gehad met Robert Pater van Landschap Overijssel, met betrekking
tot de camera’s bij de wildtunnels. Eerst is de vraag bij Staatsbosbeheer neergelegd wie
aansprakelijk is voor de camera’s.
5). Werkgroepen:
Ringonderzoek:
Jan Vos: namens Harry van Wijk meldt hij dat er nog 1 route beschikbaar is, die leuk is om
met kinderen te lopen en die start bij de inforuimte. Mirjam Fagel oppert dat dit gecombineerd
zou kunnen worden met de inloopochtend. Er moet wel iemand bekend zijn met de route.
Nestkastonderzoek:
Door Jan Nijboer was nog aangegeven dat de werkgroep Nestkastonderzoek volgend jaar 60
jaar bestaat. Hier zou door de werkgroep aandacht aan kunnen worden besteed door middel
van het organiseren van een activiteit.
Planten:
Jan Paasman: Op 29 november zouden wij de winterbloeitelling op Dickninge doen. Maar door
ziekte en slecht weer is besloten dit uit te stellen tot woensdagmorgen 5 december. Dit jaar
doen wij mee aan de landelijke eindejaarsplantenjacht van Floron. Die houden wij op
donderdagmorgen 27 december. Start om 10.00 uur bij het tolhuis. Auto’s parkeren voor de
brug over de Reest vanaf Het Vergulde Ros in Halfweg. Dit omdat de weg vanaf de Dickninger
Poort is afgesloten voor auto’s. Iedereen is uitgenodigd hieraan mee te doen.
Jan van Marle heeft zich tijdelijk teruggetrokken uit de Plantenwerkgroep, in verband met
ziekte.
De Voorzitter stelt voor om ook een kolom voor vacatures bij de werkgroepen op te nemen bij
de intekenlijst.
Dagvlinders en libellen:
Martijn Bunskoek geeft aan, dat hij samen met Michiel Poolman (coördinator van de werkgroep
Dagvlinders en libellen), deze werkgroep omvormt naar de werkgroep Insecten. Michiel blijft
voorlopig coördinator.

Redactie:
Jan Huls: De laatste Scharrelaar is onderweg.
Hij vraagt of er in elke Scharrelaar een verhaal met foto zou kunnen komen over insecten,
omdat insecten zo in de belangstelling staan. Mooie taak voor de nieuwe werkgroep.
Jeugd:
Jan Vos: De speur/puzzeltocht was slecht bezocht, omdat er veel concurrentie van andere
evenementen was. Er komt een nieuwe agenda aan voor 2019.
Bestuur:
Niek Gosker doet mededelingen over het 2e deel van het meerjarenprogramma, en dit heeft
betrekking op het bestuur. De vergaderingen worden in de inforuimte van Staatsbosbeheer
gehouden. Als ontvangstruimte voor b.v. de inloopochtenden is de inrichting gedateerd en
wordt nagedacht over modernisering. De frequentie van de bestuursvergaderingen wordt
mogelijk teruggebracht. Er komt een commissie voor vacatures in het bestuurd. Leden zullen
worden bezocht om ze te polsen voor deelname aan het bestuur: dossierhouder Niek.
De werkgroepen zullen gestimuleerd worden om stukjes te schrijven: dossierhouder Clarien.
Het onderhouden van contacten met de buurverenigingen: dossierhouders Niek en Clarien.
Iedereen die zich geroepen volt hier iets in te betekenen kan zich melden bij de betreffende
dossierhouder.
Wanneer er punten zijn die niet goed blijken te zijn of niet haalbaar, worden ze verwijderd.
De voorzitter vraagt nog om voorstellen voor thema’s voor de wandelingen of de lessen op de
basisscholen te melden bij haar.
6). Wat komen gaat:
07-01-2019
Ledencontactvergadering met lezing door Rinus Goutbeek over het
Staphorsterveld
04-02-2019
Ledencontactvergadering met lezing door Roelof Jan Koops over
Plantengallen
04-03-2019
Algemene Ledenvergadering met Vogelbingo door Mirjam Fagel en
Greetje Kroonenburg
09-03-2019
Heidezuivering
23-03-2019
Schoonmaakdag
01-04-2019
Ledencontactvergadering met lezing door Kristianne v.d. Put over
Heggenvlechten
06-05-2019
Ledencontactvergadering
03-06-2019
Ledencontactvergadering
10-06-2019
Natuurbeleefdag/fietstocht
16 t/m 23-05-2020 Natuurreis
7). Rondvraag:
Jan Dunnink stelt nog voor dat de vereniging zich meer zou moeten richten op het stimuleren
van de biodiversiteit in de natuur en meer begrip voor elkaar. Dit geldt b.v. voor de honingbij
versus wilde bij. Dit punt zou met de nieuwe Insectenwerkgroep kunnen worden opgenomen.
Jan van Marle stelt voor om Joop Verburg uit Zuidwolde de vragen een lezing te houden over
vlinder en de vlindertuin in Zuidwolde, b.v. voor de ledencontactvergadering in mei.
Greetje Kroonenburg roept namens Landschap Overijssel
vrijwilligers op om een (wandel)route te controleren. Opgave bij Greetje of Landschap
Overijssel.
8). Sluiting:
Na de pauze geven Wout Nieuwenhuis (Landschap Overijssel) en Dinant Hommes (Waterschap
Drents Overijsselsche Delta) een presentatie over de gebiedsontwikkeling van de Vledders en
Leijerhooilanden.
Aldus vastgesteld in de vergadering van maandag 7 januari 2019.
De voorzitter Clarien Cornelisse

De notulist Janny Niehoff

