Verslag van de jaarvergadering, gehouden op maandag 3 maart 2014 bij KroKo MultiPunt,
Heerenweg 42 te IJhorst.
Aanwezig: 32 personen
Afwezig met kennisgeving: Hans Voortman
1). Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het
bijzonder Niek Gosker, als aspirant bestuurslid, die toch aanwezig kan zijn.
Peter van den Brandhof wordt verwelkomd op het moment dat hij arriveert.
2). Ingekomen stukken:
Brief Landschap Overijssel als reactie op onze brief over suggesties voor het
weidevogelbeheer in het Reestdal. Wij komen hierop nog terug.
Nieuwe uitgave - Stadsrand Meppel Reestdal
Overlijdensbericht van Bertus Zomer
3). Notulen, d.d. 3 februari 2014
De notulen worden goedgekeurd.
4). Notulen, d.d. 4 maart 2013 (jaarvergadering)
De notulen, die in de Scharrelaar van februari waren opgenomen, worden goedgekeurd.
5). Mededelingen:
Punt 7 (goedkeuring begroting) van de agenda zal bij punt 10 behandeld worden.
6). Jaarverslag secretaris (zie Scharrelaar februari 2014)
Dit jaarverslag wordt goedgekeurd door de vergadering, waarmee tevens het beleid van het
bestuur over 2013 wordt goedgekeurd.
7). Jaarverslag penningmeester / goedkeuring begroting
Goedkeuring begroting naar punt 10.
De penningmeester licht een aantal posten toe.
Met name de afschrijving op de PR-artikelen, jubileumboeken etc. is nieuw. Deze artikelen
zullen in 5 jaar worden afgeschreven. Hierdoor is een groter negatief resultaat ontstaan.
De kosten voor de Scharrelaar leveren een discussie op, waarbij voorgesteld wordt om
terug te gaan naar 3 Scharrelaars per jaar. Ook zou gekeken kunnen worden wie de
Scharrelaar digitaal wil ontvangen. Dit zou overigens geen groot voordeel opleveren. De
redactie en de voorzitter pleiten ervoor om de Scharrelaar op 4x per jaar te houden. Vanuit
de leden wordt opgemerkt, dat de Scharrelaar het visitekaartje van onze vereniging is. Er
kan ook geprobeerd worden om de advertentie-inkomsten te verhogen, door hiervoor 1
persoon verantwoordelijk te stellen.
8). Verslag kascommissie
Jan Nijboer deelt als woordvoerder van de kascommissie mee dat de kas in orde wordt
bevonden en dat aan de penningmeester décharge wordt verleend. De leden gaan hiermee
akkoord. Mart van de Jagt en Jan Nijboer worden bedankt door de voorzitter.
9). Benoeming lid kascommissie:
Mart van de Jagt is aftredend lid van de kascommissie en hij wordt opgevolgd door
reservelid Hans Voortman. Als nieuw reservelid meldt Miriam Fagel zich.
10). Vaststelling contributie
De vergadering besluit tot handhaving van de hoogte van de contributie.
Bij stemming blijkt, dat de meerderheid voor behoud van 4 Scharrelaars per jaar is.
Daarna wordt de begroting behandeld.

De penningmeester licht een aantal posten toe.
Voor de gestolen vangnetten is een gedeeltelijke vervanging in de begroting opgenomen.
Jan Nijboer vraagt of het niet mogelijk is om meer geld te genereren uit het kapitaal, b.v.
door te beleggen of bij een andere bank geld weg te zetten. De penningmeester geeft aan
dat dit wel vaker is geprobeerd, maar niet gelukt. Ook beleggen wordt niet als positief
ervaren. Ook geeft de penningmeester aan dat nu van het coöperatiefonds van de
Rabobank regelmatig geld wordt ontvangen, voor projecten van de vereniging, zoals voor
de GPS-ontvangers. Wanneer we geen klant meer zijn bij de Rabobank, dan zal dit ook
stoppen. Deze bijdrage levert meer op dat wat extra rente.
De kosten voor de Scharrelaar blijven dus op € 5.200 begroot. De begroting van het
negatieve resultaat blijft hierdoor € 2.762,--.
In 2014 zal weer een aanvraag gedaan worden bij het Coöperatiefonds van de Rabobank.
Er wordt nog voorgesteld om de Scharrelaar digitaal te versturen voor diegenen die dit
willen. Dit zal echter niet zoveel besparen. Zeker niet mbt de portokosten, omdat de meeste
Scharrelaars door vrijwilligers worden bezorgd, waarvoor deze vrijwilligers bij dezen nog
worden bedankt.
Harm Bloemhof vraagt of de Scharrelaar gedrukt of geprint wordt. Dit weten we niet. Dit
wordt in een volgende vergadering beantwoord.
De begroting en het financieel beleid van afgelopen jaar worden goedgekeurd door de
leden.
11). Bestuursverkiezing
Er zijn 2 aftredende en 1 nieuw bestuurlid. Na ontvangst van de stembriefjes zijn deze
bestuursleden, zijnde Roelof Talen en Greetje Kroonenburg, beiden herkozen. Ook Niek
Gosker wordt gekozen tot lid van het bestuur.
We nemen daarna afscheid van 2 bestuursleden. Geertje Zwiers wordt bedankt voor haar
inzet in het bestuur vanaf 2006. Gerard van den Berg is actief in het bestuur sinds 2008 en
wordt daarvoor bedankt. Hij zal als lid tot de Werkgroep Ruimtelijke Ordening toetreden.
De voorzitter vraagt nog om 1 minuut stilte voor alle leden die ons afgelopen jaar zijn
ontvallen.
12). Werkgroepen:
Jeugd: Bij de lezing van Arnold Lassche waren 24 kinderen aanwezig. Arnold wordt
nogmaals bedankt voor de geslaagde middag. Op 15 maart wordt de schoonmaakdag
gehouden, waarvoor ook volwassenen gevraagd worden voor de begeleiding. Op 5 april
gaat de boswachter met de jeugd het bos in om te kijken naar het voorjaar.
Planten: op 13 februari 2014 bloeiden op Dickninge 14 soorten. Op 22 februari zijn Jan
Paasman en Jenny Koers naar de Drentse Floradag in Zuidlaren geweest. Op 13 maart 2014
naar Dickninge gaat niet door. Wel gaat de werkgroep naar IJhorst op zoek naar de wilde
narcis. Mogelijk gaan ze 20 maart wel naar Dickninge.
Nestkastonderzoek: De nestkastcontrole start op 12 april. Volgende week dinsdag 11
maart is de vergadering van de controleurs. Jan Nijboer vraagt hulp voor het maken van
nestkasten, maar het blijkt dat bij Berend Witte nog zo’n 60 kasten staan, die geschikt zijn
voor het bos.
Ringonderzoek:
Harry van Wijk meldt dat de nieuwe ringvergunningen zijn ontvangen. Harry is nu
coördinator van deze werkgroep. Harm Bloemhof stelt voor om een advertentie te plaatsen
in het blad Vinkentouw, waarin om overtollige netten gevraagd wordt. Vraag over een dode
vogel met ring: deze moet naar Harry van Wijk.
Vlinders: Er zijn al citroenvlinders gezien en een kleine vos.
Zoogdieren: Harm Bloemhof meldt dat er veertjes van de pimpelmees en honingraten in
een marterkast gevonden zijn.
Redactie: Er is een nieuwe omslag om de Scharrelaar. Volgende keer wordt de acceptgiro
meegestuurd.

Natuurreizen: Het programma is bijna rond. Er komt nog een bijeenkomst voor de 22
deelnemers. Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers.
Overige werkgroepen: geen bijzonderheden.
13). Wat komen gaat:
03-03-2014 Algemene Ledenvergadering met na de pauze een presentatie door Peter van de
Brandhof over weidevogelbeheer in het Staphorsterveld.
15-03-2014 Schoonmaakdag
07-04-2014 LCV: presentatie over de vogel van het jaar (de spreeuw)
12-04-2014 Start nestkastcontrole
05-05-2014 LCV: presentatie door Ronald Messemaker over de moerasnatuur in
de Wieden en Weerribben.
17-05-2014 Bestuursuitje naar Vogeleiland
23 t/m 31-05-2014 Natuurreis naar Hongarije
02-06-2014 Veldexcursie Olde Maten
09-06-2014 Fietsen op 2e Pinksterdag
06-09-2014 Vrijwilligersreis naar Dwingelderveld en Vlindertuin in Havelte
13-09-2014 Heidezuivering
11-10-2014 Heidezuivering
01-11-2014 Landelijke natuurwerkdag
14). Rondvraag:
Hiltje Velde stelt voor om deze jaarvergadering een half uur eerder te beginnen.
15). en 16). Pauze en lezing:
Na de pauze houdt Peter van den Brandhof een lezing over weidevogelbeheer in het
Staphorsterveld.
17). Sluiting:
De voorzitter bedankt Peter van den Brandhof voor zijn lezing. Hierna sluit de voorzitter de
vergadering en wenst een ieder wel thuis.
Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 7 april 2014.
de voorzitter Jan Vos

de notulist Janny Niehoff

