
Verslag Ledencontactvergadering, gehouden op maandag 4 februari 2019 bij 
KroKo MultiPunt, Heerenweg 42, IJhorst 
 

Aanwezig: 21 personen  

Afwezig met kennisgeving: Jan Paasman, Roelof Jan Koops, Berend Witte 

 

1). Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en heet Arnold Lassche in het bijzonder welkom, omdat hij 

vanavond de presentatie zal geven, omdat Roelof Jan Koops ziek is, die de presentatie over 

plantengallen zou geven. Arnold zal ons over Lapland en de Lofoten gaan vertellen. 

 

2).  Ingekomen stukken:  

Periodieken en een uitnodiging van natuurvereniging Zuidwolde voor een Vlindercursus. Deze 

staat ook op de website en komt in de Scharrelaar.  

 

3). Verslag vorige vergadering: 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

  

4). Mededelingen:  

- Er is een verslag van de natuurlessen door Evert Rolleman en Greetje Kroonenburg. 

- Op 16 april a.s. is de Jaarmarkt in Staphorst. De vereniging zal daar ook met een kraam 

aanwezig zijn. Vrijwilligers kunnen zich melden. Jan Vos, Henk Benne, Clarien Cornelisse en 

Roelof Talen hebben zich hiervoor al opgegeven. 

- Op 11 mei is de vrijwilligersdag. 

- Van Natuur en Milieu Overijssel krijgt de vereniging de beschikking over lesmateriaal tbv 

lessen op basisschool over bijen en andere zaken. NMO geeft ook cursussen in het geven van 

natuurlessen. 

- Jan Vos vraagt zich af waarom dier- en plantensoorten, waarvan er minder voorkomen, op de 

rode lijst terechtkomen, maar dat dit niet gebeurt bij de honingbij, die ook steeds meer 

bedreigd wordt. 

- Mirjam Fagel doet een oproep om op 22 maart te gaan stemmen voor de Provinciale Staten 

en de Waterschappen. Zij zijn bepalend voor het behoud van de natuur, door de subsidies en 

het beheer van de natuur. Door te stemmen kun je de natuur hiermee helpen. 

 

5). Werkgroepen: 

 

Nestkastonderzoek: 

Jan Vos meldt dat de vergadering van de nestkastcontroleurs op 26 februari is. 

 

Natuurreizen: 

2 Maart is de terugkomavond voor de reis naar Letland. Ook belangstellenden voor volgende 

reizen zijn welkom. Ideeën hiervoor kunnen ook worden ingediend. 

 

Jeugd: 

Op 9 februari een bijeenkomst over plastic soep door WNF. Er is een nieuw lid voor de 

Jeugdwerkgroep bij gekomen: Hendrik Krale. 

 

Projecten: 

Roelof Talen vraagt wie zijn taak als coördinator van de werkgroep Projecten wil overnemen. 

 

Redactie: 

Op de omslag van de nieuwe Scharrelaar staat de Wulp (vogel van het jaar 2019). Er zitten 2 

pagina’s in kleur in. Er zijn meerdere verzoeken van de werkgroepen om de foto’s in kleur af te 

drukken. Het bestuur zal de ingediende begroting hierover beoordelen.  

Alja Admiraal vraagt of iedereen een artikel voor de Scharrelaar in mag leveren. Dit mag, maar 

de redactie bepaalt, wat geplaatst wordt. 

 

Ringonderzoek: 

Jan Dunnink meldt dat een aangetroffen geringde bonte vliegenvanger bij navraag een 

bijzondere vangst was. Deze bleek voor een bijzonder experiment te zijn geringd. De vogel is 

teruggebracht naar Zweden, maar is zelf weer teruggevlogen naar Nederland.  

 

Roofvogels en uilen: 



Arnold Lassche meldt dat de kasten van de steenuilen weer worden schoongemaakt. 

 

Ruimtelijke ordening: 

Miriam Fagel en Harm Bloemhof zijn bij de klankbordgroep Wij Duurzaam Staphorst geweest, 

waar ze visuele modellen hebben gezien van de windmolens en het geluid gehoord, dat ze 

maken. Ze hebben verzocht van de 4 mogelijk scenario’s, degene te kiezen die het verst van 

de Vledders is gelegen en liever ook niet op een rij land de bosrand.   

 

Insecten: 

De voorzitter meldt dat Jan Vos meegaat naar de gemeente voor het gesprek over bijen. 

 

Bestuur: 

Er zijn op de inloopzaterdagen 40 ideeën bedacht om uit te voeren, die in de inforuimte op een 

poster staan weergegeven.  

Met de meerjarenplanning wordt een pas op de plaats gemaakt. In april gaat het bestuur 

hiermee verder.  

De boekenkast in de inforuime is leeggeruimd. Op de inloopzaterdagen kan iedereen hiervan 

de boeken van zijn gading meenemen.  

    

6). Wat komen gaat: 

04-03-2019 Algemene Ledenvergadering met Vogelbingo door Mirjam Fagel en 

Greetje Kroonenburg 

02-03-2019 Terugkomdag reis naar Letland  

09-03-2019 Heidezuivering 

23-03-2019 Schoonmaakdag 

01-04-2019 Ledencontactvergadering met lezing door Kristianne v.d. Put over 

Heggenvlechten 

16-04-2019 Jaarmarkt Staphorst 

06-05-2019 Ledencontactvergadering 

11-05-2019 Vrijwilligersdag 

03-06-2019 Ledencontactvergadering met buitenexcursie 

10-06-2019 Natuurbeleefdag/fietstocht 

16 t/m 23-05-2020 Natuurreis 

 

7). Rondvraag:  

Harry van Wijk vraagt naar de nestkasten, die onze vereniging maakt voor de gemeente. 

Inwoners kunnen deze aanvragen. Harm Bloemhof geeft aan dat er 56 voor de gemeente klaar 

staan met een Scharrelaar erin. 

Jaap Padding heeft vragen gehad waar de nestkasten te koop zijn. Er kan worden verwezen 

naar de Jaarmarkt Staphorst. 

 

8). Sluiting: 

Na de pauze geeft Arnold Lassche een presentatie over Lapland en de Lofoten. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van maandag 4 maart 2019. 

 

De voorzitter Clarien Cornelisse   De notulist Janny Niehoff 


