Verslag Ledencontactvergadering, gehouden op maandag 3 september 2018
bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42, IJhorst
Aanwezig: 22 personen;
Afwezig met kennisgeving: Pieter v.d. Berg, Harm Bloemhof, Evert Rolleman, Henk Benne
1). Opening:
De nieuw aangestelde voorzitter Clarien Cornelisse opent de vergadering, waarbij zij uitlegt in
maart in het bestuur te zijn gekozen. Het verzoek om het voorzitterschap over te nemen was
daarbij gedaan, maar hiervoor heeft ze bedenktijd genomen. Nu na een half jaar heeft ze
besloten om dit voorzitterschap op zich te nemen.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom na een paar mooie warme maanden.
2). Ingekomen stukken:
Kaart van overlijden Arend Muller
Diverse periodieken
3). Verslag vorige vergadering:
Het verslag van 7 mei jl. wordt goedgekeurd.
4). Mededelingen:
5). Werkgroepen:
Planten:
Jan Paasman: In de maanden mei, juli en augustus zijn we zeer actief geweest. We hebben 8
bermen van de gemeente Staphorst geïnventariseerd in het kader van het ecologisch
bermbeheer. Verder hebben wij reservaten van Landschap Overijssel onderzocht, te weten de
Vledders en de Mulderij in het Reestdal. In de Vledders hebben wij het Fraai
duizendguldenkruid gevonden. Dit is in deze buurt een zeer zeldzame plant.
Donderdagmorgen 6 september gaan wij weer naar de Vledders. Donderdagmorgen 13
september sluiten wij het seizoen af bij de Koolhaar in de boswachterij Staphorst. Beide keren
starten wij om 9.30 uur.
Projecten:
Roelof Talen: Er waren weinig (7-9) broedgevallen van van oeverzwaluwen. Geen bijeneters.
Er zijn niet zoveel planten opgekomen van het zaaiwerk. Langs het spoor is boekweit gezaaid,
maar we weten niet door wie.
Jeugd:
Jan Vos: Komende maand is de heidezuivering en volgende maand de knutsel/timmermiddag.
Wat zal worden gemaakt is nog niet bekend.
Nestkastonderzoek:
Jan Vos: Ze zijn druk geweest om de route aan te passen, omdat Staatsbosbeheer
werkzaamheden had gepland voor houtkap. Deze werkzaamheden liggen nu stil. Alle gegevens
van het nestkastonderzoek worden verzameld voor de vereniging en naar nestkast.nl
verstuurd.
Roofvogels en uilen:
Arnold Lassche meldt dat de werkgroep net begonnen is met de nestkastcontrole. Er zijn rode
wouwen gesignaleerd in de regio, maar waar ze broeden is nog niet bekend.
Redactie:
Jan Vos: Uiterlijk 8 september a.s. moet de kopij voor de volgende Scharrelaar ingeleverd
worden.

Ringonderzoek:
Harry van Wijk: Er is een nieuwe ringer: Mark Meulman heeft een aspirant-ringvergunning
gekregen en zal nu steenuilen en kerkuilen ringen. Hij neemt de taak van Harm Bloemhof
over.
Bestuur:
Meerjarenprogramma: de oproep om de enquête in te vullen, die in de flyer (verstuurd naar
11.000 adressen) werd gedaan, is door een aantal mensen gehonoreerd. Hiermee kon een
insectenhotel gewonnen worden, door Harm Bloemhof gemaakt. Die kan worden uitgereikt. De
uitkomsten van de enquête geven aan, dat voor ad hoc activiteiten gewaardeerd worden.
Daarom willen we iedere maand een activiteit plannen door het bestuur maar ook door leden.
Vaak vergaderen zit men niet op te wachten. De tijdstippen zullen afwisselen. Dit kan met een
persbericht worden bekend gemaakt. Ook kunnen dat activiteiten voor senioren zijn.
Speerpunt ook om bij overleg over natuur, vanaf het begin, betrokken te willen worden. Het is
ook de bedoeling de leden hier meer bij te betrekken.
Heidezuivering:
Niek Gosker: op 22 september a.s. is de reguliere heidezuivering. Hierbij een oproep om te
helpen om de kinderen te begeleiden. Ook de 2 heidezuiveringen door scholen zijn gepland
(vrijdagen). Is er iemand, die als back-up voor Evert Rolleman, een uur voor de klas kan staan
en, met behulp van de powerpoint presentatie, over de natuur kan vertellen. Annie Troost en
Miriam Fagel gaven aan dit wel te willen proberen. Ook zijn begeleiders nodig voor de
kinderen. Deze heidezuiveringen zouden ook verder verspreid kunnen worden naar begin 2019
(uiterlijk 15 maart).
6). Wat komen gaat:
22-09-2018
Heidezuivering
01-10-2018
Ledencontactvergadering, na de pauze Nico Arkes met “Heidevelden en
de bijen, die daarop vliegen”
05-11-2018
Ledencontactvergadering
03-12-2018
Ledencontactvergadering
7). Rondvraag:
Clarien Cornelisse: er is vraag vanuit Punthorst, waar veel tuinen opnieuw moeten worden
ingericht, in verband met werkzaamheden voor het fietspad, naar planten die goed zijn voor
bijen en vlinders. Jan Paasman en Janny Niehoff zullen hiervoor een lijst maken, die bij
bewoners van Punthorst en bv scholen uitgedeeld kan worden.
Kristianne v.d. Put: Misschien kan ook aandacht besteed worden aan cultuur-historische
beplanting, waarvan een folder beschikbaar is: Bosjes an de diek. Ook heggen die hier van
oorsprong horen, kunnen dan aanbevolen worden.
8). Sluiting:
Na de pauze geeft Janny Niehoff de presentatie: “Scharrelen door Roemenië”.
Aldus vastgesteld in de vergadering van maandag 1 oktober 2018.
De voorzitter Clarien Cornelisse

De notulist Janny Niehoff

