Verslag van de ledencontactvergadering gehouden op maandag 3 oktober 2011 bij KroKo
Multipunt, Heerenweg 42 te IJhorst.
Aanwezig ; personen.
Met kennisgeving afwezig:K. Compagner- J. Niehoff - A. Lassche.
De voorzitter opent de vergadering en heet ons allen hartelijk welkom in het bijzonder de heer
Govers, die het gedeelte na de pauze zal verzorgen met een lezing over reptielen.
Daarna wordt de heer Blaauw, ere-voorzitter en drager van de gouden zwarte mees,
gememoreerd, de oprichter van onze vereniging, die op 17 september op 92-jarige leeftijd
overleed. De voorzitter benoemt zijn vele verdiensten en vraagt daarna een minuut stilte.
Mededelingen:
Van de heer Wouda, coördinator van de weidevogelwerkgroep, is een brief over zijn
gezondheid binnengekomen.
Wat er de vorige maand, in verband met de afwezigheid van de secretaris, niet aan
periodieken was, ligt nu op de bestuurstafel ter informatie.
Ingekomen stukken:
- provincie Overijssel
- De vrijwilliger
- Vogelbescherming
- Roofvogels
- KNNV
- Natura nr.4
- Natuurwerkgroep de Reest - Reestinfo Aug. 2011
- Vecht Veluwe IJsselstreeek - Kwartaalblad nr. 3
- Hist.Overijssel
- Mijn Stad mijn Dorp nr.4
- Waterschap
- Groot Sallands Peil nr.2
Notulen:
Aanvulling: het moet geen Zwarte Vijverweg zijn, maar Koolhaarweg.
Kerkuilen waarover werd gesproken zijn geringd.
Naar aanleiding van de verstoringen over de bijeters, zou dit meer door weersomstandigheden
komen.
J. Paasman meldt dat de Plantenwerkgroep niet op 26 maart, maar op 28 september bij elkaar
kwam.
In januari zal de Plantenwerkgroep dia’s laten zien op de contactavond.
Hierna worden de notulen onder dankzegging goedgekeurd.
Werkgroepen:
Jeugd;
Bij het wateronderzoek waren 8 à 10 kinderen aanwezig en 6 volwassenen om
hen te begeleiden. Op de knutselmiddag kwamen 34 af en waren er ook 6
volwassenen om hen te begeleiden. Er waren ook kinderen die op deze manier
een kinderfeestje inhoud geven. Dit kan allemaal als er maar van te voren een
aanmelding is, zodat er met de begeleiding rekening kan worden gehouden.
Kinderen die geen lid zijn kunnen tegen betaling meedoen.
De tweede heidezuivering is ook voor de jeugd. Op de volgende bijeenkomst
hoopt men braakballen uit te gaan pluizen.
Planten:

Tijdens de excursie van 25 augustus jl. is er besloten om door te gaan.

Het is de bedoeling om een woensdagmorgen per maand hetzelfde traject op
Dickninge te lopen en te noteren welke planten nog of al bloeien.
Dit zal op de volgende data zijn in 2011: 26 oktober, 16 november, 21
december.
In 2012: 18 januari, 8 februari, 7 maart. Daarna wordt het gewone programma
hervat.
Plaats van samenkomst: bij het witte hek op Dickninge om 10.00 uur.
Wijzigingen voorbehouden.
Nestkasten: Er is een bijeenkomst geweest met een zeer slechte opkomst. Voor de kastjes
moeten korven komen en het is de bedoeling dat dit voor de winter is
gerealiseerd, om verstoringen te voorkomen. De mening van J. Dunnink is, dat
het project met de zwarte mees dan wel gestopt kan worden.
Weidevogels: Geen bijzonderheden.
Roofvogels: J. Huls meldt dat er waarschijnlijk nog een kerkuil zit te broeden, en er is er
nog een met 3 jongen.
Vinders:

Geen bijzonderheden.

R. O.;

Er is een zienswijze omtrent de bomenkap ingediend.

Zoogdieren; Er zijn 3 dode dassen gemeld: 8 september, 22 september en 30 september.
Allemaal op dezelfde plaats.
Er verschijnt een nieuw boek over zoogdieren in Overijssel. De prijs is nog niet
bekend.
Redactie:

De Scharrelaar is bij de drukker.

Natuurreizen:Er wordt door de reiscommissie gezocht naar een nieuwe bestemming.
Wat komen gaat:
05-11-2011 op de natuurwerkdag van S.B.B. zullen er broodjes zijn voor de deelnemers.
29-10-2011 2e Heidezuivering
07-11-2011 LCV Harry laat leuke plaatjes zien.
15-11-2011 lezing van Kars Veling bij KroKo om 20.00 uur. Andere verenigingen
uitnodigen.
05-12-2011 LCV lezing over vleermuizen, zoogdier van het jaar. Nog te organiseren.
Aktie Gerard
02-01-2012 LCV Nog overleg met werkgroepen over tonen mooie plaatjes.
06-02-2012 LCV Lezing over vogelsoort van het jaar? (of het waterschap)
23-02-2012 Coördinatorenoverleg
05-03-2012 LCV beelden van natuurontwikkeling Roebolghoek Pieter van den Berg.
02-04-2012 LCV Lezing zoogdier van het jaar?
07-05-2012 LCV Lezing plant van het jaar?/ Lezing Jan E.D. Visser?
11/12-05-2012 – 19-05-2012 Natuurreis. Jan en Janny denken na over reisbestemming.
04-05-2012 LCV Veldexcursie
Rondvraag:

De heer Meinen weet te vertellen dat er in Ruinen een natuurvereniging opgericht gaat
worden door iemand van I.V.N. Dit is de landelijke vereniging.
De heer Bloemhof vond het op 1 oktober jl. een boeiende rondleiding om kerk en kerkhof van
IJhorst. Hij vraagt wanneer er een vervolg komt? Het heeft ook een nieuwe klus opgeleverd,
namelijk om te kijken hoe vroeger de wateraansluitingen waren.
De heer J.Paasman oppert het idee om wat naar de overleden ere-voorzitter te vernoemen b.v.
een bank of bosje. De voorzitter doet de toezegging om er over te zullen nadenken.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de vergadering.
Na de pauze vertelt de heer Govers over reptielen, vergezeld van mooie plaatjes.

De tweede secretaris Geertje Zwiers.

De voorzitter Jan Vos.

