
Maandag 4 november 2019 ledenvergadering Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-

Staphorst e.o. 

 

Gast Marc Siepman met de presentatie 'Alle kleine beestjes helpen' 

 

• Welkom door bestuurslid Clarien Cornelisse 

• De notulen van de vorige vergadering staan op de website en worden goedgekeurd. 

- Mededeling vanuit het bestuur om de ledencontactvergadering anders in te vullen, 

vergemakkelijken en versimpelen: Mensen komen voor een lezing en niet voor een drie 

kwartier durende vergadering van het bestuur. Aangezien er problemen zijn om het bestuur in 

stand te houden, zullen we de avond een simpeler opzet geven. De avond gaat een werkgroep 

avond worden, zij zullen de organisatie op zich nemen. Het bestuur heeft dan geen inleiding 

en er hoeven geen notulen worden gemaakt. De werkgroep regelt iemand die de avond in gaat 

vullen, waardoor de lezing het centrum van de avond wordt. Aan het einde van de lezing is er 

ruimte voor de werkgroepen om nieuwtjes uit te wisselen. Het bestuur heeft niet meer zo'n 

grote invloed en biedt kansen aan de werkgroepen om leuke lezingen te doen/organiseren. 

Lukt dit niet, dan gaan deze avonden verdwijnen. De algemene ledenvergadering in maart 

blijft, waarbij alles vanuit het bestuur wordt gedeeld. 

Vraag: wie regelt dan de mensen die komen spreken. 

Opmerking: Nu komen er mensen voor de lezing en mensen die voor de informatie en 

werkgroepen komen. Het verenigingsgebouw wordt wel minder als je alleen maar voor een 

lezing komt, die zijn er genoeg op andere plekken. 

Opmerking: Dan is het wel goed dat de werkgroepen voor de lezing een half uur bij elkaar 

komen. 

Opmerking: De werkgroepen hebben last van vergrijzing en dan moeten ze er dit ook nog bij 

doen? Dat wordt teveel. 

Vraag: moet er niet op de algemene ledenvergadering over gestemd worden? 

Opmerking: Het moet wel goed op papier voordat er over gestemd kan worden. 

Vraag: Is er over nagedacht om het een keer in de twee maanden te houden? 

Opmerking: Een vereniging die geen bestuur kan leveren heeft geen reden van bestaan. 

- Het bestuur heeft niet veel opties voor veranderingen. Er zullen binnen de vereniging dingen 

veranderen. Laat tips en ideeen weten. Feedback is erg belangrijk. 

De ledenvergadering zal hoe dan ook een andere vorm krijgen. 

Laten we de website gebruiken. 

• input vanuit de werkgroepen? 

• Jan Huls: inleveren kopij tot eind deze week 

• Jan Vos: jeugd zaterdag insectenboek bouwen en het plaatsen van insectenhotel wordt 

een dag gepland. Graag aandacht van de pers. Bezig met programma van volgend jaar. 

Eerste helft van het jaar op datum plannen, tweede helft per maand en nader te 

bepalen. 

• Niek: is bij Staatsbosbeheer geweest betreffende het beleefpad. Nico Arkes had een 

heel verhaal en wil het groots opzetten. Niek geeft aan dat het veel gaat kosten en er 

het geld niet voor is. Waarschijnlijk zijn er wel bouwvakkers en timmermannen die 

een zaterdag willen helpen als het materiaal aangeleverd wordt. Daar is het bestuur 

ook mee bezig. Rabobank en Stiptwerk hebben vaak acties om geld te krijgen. 

• Jan Talen merkt op dat we misschien met andere clubs samen kunnen werken voor het 

belevingspad 



• Er zijn nog plekjes vrij voor de vogelaarsdag. Er zijn al 130 aanmeldingen van de 150 

• Jan Vos verschillende buurtverenigingen hebben het al eens geprobeerd maar het komt 

niet. 

• Werkgroep natuurreizen: de eerste aanmeldingen zijn binnen. 

• Greetje heeft bericht vanuit de streekmarkt iekmulder, ze heeft nestkastjes 

meegenomen. Nu is er een aanvraag voor 50 nestkastjes gekomen. Het hout kan 

gecombineerd worden de aanvraag voor een andere school die ook nestkastjes wil 

maken 

• Afgelopen vrijdag is er heidezuivering geweest met de CNS. 

 

• Na de pauze nam Mark Siepman het woord over het bodemleven en wat wij zelf daaraan kunnen 
doen met de presentatie 'Alle kleine beestjes helpen'. Op de website www.marcsiepman.nl onder 
het tabblad video's staat een samenvatting van deze presentatie en ook nog andere interessante 
filmpjes over 'Composteren kun je leren' en 'Composteren met wormen'. 

•  

• Na de presentatie kunnen we kort zeggen: Wees niet te netjes in de natuur. Laat blaadjes liggen 
en spit niet teveel in de grond. Maai de bermen sporadisch. Dus goed nieuws voor de 'luie' 
tuinier en de gemeente die wil bezuinigen. 

 

 

http://www.marcsiepman.nl/

