Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op maandag 4 maart
2019 bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42, IJhorst
Aanwezig: 28 personen;
Afwezig met kennisgeving: 1). Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op deze
algemene ledenvergadering.
Hierna vraagt de voorzitter een minuut stilte voor de leden, die ons afgelopen jaar ontvallen
zijn.
2). Ingekomen stukken:
Diverse periodieken waarin veel actualiteiten staan met betrekking tot natuurontwikkelingen.
Kennis geeft macht om mee te praten over de natuur.
3). Verslag vorige vergadering:
Het verslag van 4 februari 2019 wordt goedgekeurd.
4). Verslag Algemene Ledenvergadering 2018:
Het verslag van 5 maart 2018 wordt goedgekeurd.
5). Mededelingen:
Geen
6). Jaarverslag secretaris:
Het verslag stond in de laatste Scharrelaar, die volledig in kleur was, hetgeen positief werd
ontvangen. Het verslag wordt goedgekeurd en tevens wordt door de leden goedkeuring
gegeven voor het beleid van het bestuur over 2018.
7). Jaarverslag penningmeester:
De stukken van de penningmeester worden uitgereikt. Het verslag wordt besproken, waarbij
de penningmeester een aantal posten toelicht. De ontvangen contributie is lager dan begroot,
omdat er geen 1e herinnering is gestuurd. Verwacht wordt, dat dit de achterstallige contributie
nog wel wordt ontvangen. De voorraad is nu helemaal afgeschreven. Het jaar 2018 is toch nog
positief afgesloten, terwijl de begroting negatief was.
Begroting: de ontvangsten zoals contributie en giften zijn laag aangehouden. De lasten voor de
Scharrelaar zijn verhoogd, omdat de redactie de wens heeft om alle edities in 2019 in kleur af
te drukken.
8). Verslag kascommissie:
De kascommissie, bestaande uit Jan Dunnink en Gerard Oldeman, oordeelt dat de
boekhouding er uitstekend verzorgd uitziet. Aan de penningmeester wordt décharge verleend
en dit wordt goed bevonden door de leden. De kascommissie en penningmeester worden
bedankt voor hun inzet.
9). De kascommissie:
Jan Dunnink is aftredend en wordt opgevolgd door Kristianne van der Put, die reservelid was.
Harm Bloemhof stelt zich beschikbaar als reservelid.
10). Goedkeuring begroting / Vaststelling contributie
De leden keuren de begroting voor 2019 goed, met dank aan de penningmeester.
De voorzitter stelt voor om het komende jaar de contributie niet te verhogen. De leden
stemmen hiermee in, dus blijft deze € 10,-- t/m 2020. Er is een discussie over de Scharrelaar,
waarbij wordt besloten dat de Scharrelaar in 2019 als proef geheel in kleur zal worden
gedrukt. Volgend jaar zal bekeken worden hoeveel de kosten zijn gestegen en of de
opbrengsten van adverteerders dit compenseren. Afhankelijk daarvan kan worden voorgesteld
om de contributie per 2021 te verhogen.

11). Bestuursverkiezing
Janny Niehoff heeft zich niet herkiesbaar gesteld en Roelof Talen is tussentijds aftredend. Evert
Rolleman en Pieter van de Berg hebben zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten
voor de 2 herkiesbare leden en de vergadering gaat akkoord met stemming voor de
herverkiezing van de bestuursleden bij handopsteking. Daarna worden Evert Rolleman en
Pieter van de Berg op deze wijze voor 3 jaar door de leden herkozen. Roelof en Janny worden,
op verzoek van de voorzitter, door oud-voorzitter Jan Vos, met benoeming van hun activiteiten
als bestuurslid, bedankt voor hun inzet.
Er zijn geen kandidaten, die zich hebben gemeld als bestuurslid. De voorzitter doet nogmaals
een oproep aan de aanwezige leden om zich te melden als bestuurslid, omdat er nu nog 7
bestuursleden over zijn. Of misschien kennen ze iemand uit de omgeving, die hiervoor
geschikt is. Evert Rolleman legt zijn taken van secretaris neer en dit verzwaart de taken van
de zittende bestuursleden. Je kunt ook op proef in het bestuur plaatsnemen.
12). Werkgroepen:
Nestkastonderzoek:
Jan Vos: meldt dat Roel Dunnink de nieuwe coördinator van deze werkgroep wordt. Op 13 april
a.s. is de start van de nestkastcontrole.
Planten:
Jan Paasman: Op 31 januari zouden wij weer de winterbloeiers op Dickninge tellen. I.v.m. de
sneeuw is dat niet doorgegaan. Op 7 februari zou dat ingehaald worden, maar door de slechte
weersverwachting en ziekte van werkgroepleden is dat afgezegd. Op 21 februari was de
volgende keer. Wij telden 9 soorten. Door de regen konden wij maar een uur tellen. De
volgende keer is op donderdag 28 maart. Start om 10.00 uur bij het tolhuis. Auto’s parkeren
voor de brug over de Reest vanaf Het Vergulde Ros in Halfweg. Iedereen mag hieraan
deelnemen. Op 1 maart hebben Harm Bloemhof en ik de Wilde narcissen gebracht naar 12
mensen in Rouveen, Staphorst en IJhorst, die zich 2 jaar geleden hadden opgegeven na een
oproep in de plaatselijke pers. Er waren ook 2 medewerkers van Floron aanwezig. Floron
betekent Stichting Floristisch Onderzoek Nederland. Zij schrijven een artikel in het landelijke
blad “Planten” van Floron.
Ruimtelijke ordening:
Harm Bloemhof meldt dat Mirjam Fagel coördinator wordt van de werkgroep Ruimtelijk
Ordening en dat hij wel actief blijft binnen de werkgroep.
6). Wat komen gaat:
09-03-2019 Heidezuivering
23-03-2019 Schoonmaakdag
01-04-2019 Ledencontactvergadering met lezing door Kristianne v.d. Put over
Heggenvlechten
13-04-2019 Start nestkastcontrole; er is nog ruimte voor 2 nestkastcontroleurs
16-04-2019 Jaarmarkt Staphorst
06-05-2019 Ledencontactvergadering met lezing door Joop Verburg over Vlinders
11-05-2019 Vrijwilligersdag
03-06-2019 Ledencontactvergadering met buitenexcursie
10-06-2019 Natuurbeleefdag/fietstocht
16 t/m 23-05-2020 Natuurreis
7). Rondvraag:
Jan Paasman vraagt wie de PR gaat doen: Clarien Cornelisse neemt dit over.
Jan Dunnink: Staatsbosbeheer heeft nog een plek om zaad in te zaaien. Hij zal met Martijn
Bunskoek hierover contact hebben.
Jan van Marle: de Humes bladkoning is gezien in Balkbrug.
Harry van Wijk: op 6 april 2019 is een Wulpenmiddag in de Veldschuur/Staphorsterveld.
Alja Admiraal: heeft een waarneming gestuurd maar geen bevestiging ontvangen. Harry zal
proberen hier aandacht aan te gaan besteden.

Roelof Talen: op essentiële plaatsen zijn de doorgangen voor de padden toch niet
opgeschoond, zoals door Staatsbosbeheer was doorgegeven. Dit zal aan de contactpersoon
worden meegedeeld.
8). Sluiting:
Na de pauze gaan we gezellig Vogelbingo spelen.
Aldus vastgesteld in de jaarvergadering van maandag 2 maart 2020.
De voorzitter Clarien Cornelisse

De notulist Janny Niehoff

