Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 4 januari 2016 bij KroKo
MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.
Aanwezig: 20 personen
Afwezig met kennisgeving: Gerard v.d. Berg, Jan Dunnink, Niek Gosker, Hiltje Velde en
Pieter v.d. Berg komt later
1). Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom en wenst een
ieder een heel goed 2016. Na de pauze verzorgt Jan van Marle de presentatie.
2). Mededelingen:
De jaarvergadering in maart begint niet om 19.30 uur, maar zoals gebruikelijk was om
20.00 uur.
3). Ingekomen stukken:
Natuur & Milieu Overijssel: Stappenplan Natuur Super
Steunpunt Vrijwilligers Staphorst: Nieuwsbrief
Jacob Eissen: verzoek om een dorpsbos te initiëren.
Aantal periodieken
4). Verslag d.d. 7 december 2015:
Het verslag wordt goedgekeurd.
Opmerkingen naar aanleiding van het verslag: De boom bij het Zwartemezenpad is
opgeruimd. Jan van Marle deelt mee dat Evert Dijk nog wel bij Landschap Overijssel
werkzaam is, maar geen coördinator meer is in het Dal van de Mosbeek. Bij de weidevogels
is de functie van coördinator vacant. Op de website zal het e-mail adres van Pieter v.d. Berg
worden vermeld.
5). Werkgroepen:
Jeugd: Het programma voor 2016 zal in januari worden bekend gemaakt.
Planten: Jan Paasman heeft voor Radio Drenthe een interview gegeven over de
Eindejaarsplantenjacht op 30 december. Met 8 personen hebben ze die dag 28 bloeiende
soorten geteld, waarbij 1 bijzondere soort: het dessertblad, een kaasjeskruid. Albert
Corporaal van Brandhof heeft Jan meegedeeld dat zij van Landschap Overijssel de opdracht
hebben om het project Wilde Narcis verder uit te werken. Via Gerard v.d. Berg is het
verzoek van de rentmeester van Dickninge gekomen om daar bomen te merken, die geveld
kunnen worden. Hiervoor zal nog een dag gepland worden.
Nestkastonderzoek: Er is dringend behoefte aan nieuwe controleurs.
Ringwerk: Harry van Wijk meldt dat er meer vogels geringd zijn, namelijk ± 3.100.
Ruimtelijke ordening: Harm Bloemhof is naar de informatiebijeenkomst over de Wet
Natuurbescherming geweest. Hieruit bleek dat veel bevoegdheden, bijvoorbeeld op het
gebied van soortenbescherming, naar de provincie gaan. De jeneverbes en de meeste
orchideeën worden niet meer beschermd. Het beleid zal hierdoor versnipperen.
Redactie: Inleveren kopij eind van deze week. Naar aanleiding van opmerkingen van Harm
Bloemhof ontstaat een discussie over taalfouten en indeling van de Scharrelaar. Een aantal
suggesties wordt geopperd, die de redactie zal beoordelen.
Natuurreizen: Het is nog niet zeker of de reis doorgaat, omdat er te weinig deelnemers
zijn.
Overige werkgroepen geen bijzonderheden.

6). Wat komen gaat:
01-02-2016 Ledencontactvergadering met een lezing door Arnold Lassche: Georgië/grens
Azerbeidzjan
07-03-2016 Algemene ledenvergadering met een lezing door Jan Vos: Diverse Natuurreizen
04-04-2016 Ledencontactvergadering met een lezing door Gerrit de Jonge en Tony Valk:
Natuur Zwartewaterklooster
29/30-04 tot en met 07-05-2016 Natuurreis
09-05-2016 Ledencontactvergadering
06-06-2016 Ledencontactvergadering met mogelijk een excursie bij Oud Avereest
7). Rondvraag:
Henk Poolman: is op 9 oktober naar een symposium geweest over “Natuurlijk kapitaal”. Het
verslag hiervan komt in de Scharrelaar.
8). Pauze en lezing:
Na de pauze geeft Jan van Marle zijn presentatie: “Zwerven in de natuur”,
9). Sluiting:
Na Jan te hebben bedankt voor zijn presentatie sluit de voorzitter de vergadering en wenst
een ieder wel thuis.
Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 1 februari 2016.
De voorzitter Jan Vos

De notulist Janny Niehoff

