Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op maandag 5 maart
2018 bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42, IJhorst
Aanwezig: 34 personen;
Afwezig met kennisgeving: fam. Muller en Pieter v.d. Berg
1). Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder
Clarien Cornelisse, in verband met de bestuursverkiezing.
Hierna vraagt de voorzitter een minuut stilte voor de leden, die ons afgelopen jaar ontvallen
zijn.
2). Ingekomen stukken:
3). Verslag vorige vergadering:
Het verslag van 5 februari 2018 wordt goedgekeurd.
4). Verslag Algemene Ledenvergadering 2017:
Het verslag van 3 april 2017 wordt goedgekeurd.
5). Mededelingen:
In afwijking van de vermelding bij punt 6, zal niet Mirjam Fagel maar Tariq Starc van Ravon
een presentatie geven: “Ziektes bij amfibieën”.
6). Jaarverslag secretaris:
Het verslag wordt goedgekeurd en tevens wordt door de leden goedkeuring gegeven voor het
beleid van het bestuur over 2017.
7). Jaarverslag penningmeester:
De stukken liggen een uur voor de vergadering ter inzage. Het verslag wordt besproken,
waarbij de penningmeester een aantal posten toelicht. Het resultaat is minder negatief dan
begroot, ondanks de kosten die gemaakt zijn in het jubileumjaar. Hier stonden nl. ook weer
opbrengsten tegenover, zoals de verloting.
8). Verslag kascommissie:
De kascommissie, bestaande uit Jaap Padding en Jan Dunnink, 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:
Jaap Padding is aftredend en wordt opgevolgd door Jan Dunnink. Omdat reservelid Jan Polman
is overleden worden nu een lid en een reservelid voor de kascommissie gevraagd zich
beschikbaar te stellen. Gerard Oldeman stelt zich beschikbaar als kascommissielid en
Kristianne v.d. Put stelt zich beschikbaar als reservelid.
10). Goedkeuring begroting / Vaststelling contributie
De leden keuren de begroting voor 2018 goed.
De voorzitter stelt voor om het komende jaar de contributie niet te verhogen. De leden
stemmen hiermee in, dus blijft deze € 10,-- t/m 2019.
11). Bestuursverkiezing
Jan Vos, voorzitter, heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Harry van Wijk en Mirjam Fagel hebben
zich herkiesbaar gesteld en Clarien Cornelisse stelt zich kandidaat als bestuurslid. Clarien stelt
zich voor met een korte introductie. 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 Harry van Wijk en Mirjam Fagel op deze wijze voor 3 jaar door
de leden herkozen. Clarien Cornelisse wordt op deze wijze tot bestuurslid gekozen.

Hierna neemt Niek Gosker de voorzittershamer over, als vervanger van Pieter v.d. Berg, die 2 e
voorzitter is. Hij nodigt Arnold Lassche uit een mooi afscheidswoord te spreken voor Jan Vos.
Arnold geeft hier graag gehoor aan en geeft aan waar Jan zich zoal de afgelopen 15 jaar als
voorzitter voor heeft ingezet, naast de vele werkgroepen waar hij als coördinator of als lid bij
betrokken is. Niek memoreert nog dat Jan drager is van de “Gouden Zwarte mees” en dat hij
zich heeft ingezet voor de totstandkoming van het boek, ter ere van het 50-jarig bestaan:
“Van heidezuiveraar tot vogelaar”.
12). Werkgroepen:
Ringonderzoek:
Harry van Wijk deelt mee, dat de ringers de nieuwe ringvergunningen hebben ontvangen.
Planten:
Jan Paasman: Op 22 februari hebben wij op Dickninge 8 bloeiende planten-, struik- en
boomsoorten geteld. Op 29 maart gaan wij het tellen herhalen. Start om 10.00 uur bij het
witte hek.
Op 16 februari hebben Harm Bloemhof, Michiel Poolman van Landschap Overijssel en ik
uitlopende bollen van de Wilde narcis geplant in 3 reservaten. Bij de plantplaatsen hebben wij
ook zaad gezaaid. Dat hebben wij gedaan in het reservaat Westeroevers van Staatsbosbeheer
tussen Hamingen en Baarlo, in het reservaat het Reestdal van Landschap Overijssel bij de
Reeststouwe, Lankhorst en bij de Hogenkamp, IJhorst. We hopen dat ze hier dit voorjaar gaan
bloeien en dat de populatie zich zal uitbreiden. We zijn nog op zoek naar mensen met een
geschikte tuin om daarin in de toekomst Wilde narcissen uit te planten. Daarbij gelden wel
enkele voorwaarden. Mocht u belangstelling hebben neem dan contact op met ons. Dan gaan
wij het samen verder bekijken. In de volgende Scharrelaar komt een artikel.
Op woensdagmorgen 7 maart hebben wij overleg met Suzan Brand van de gemeente
Staphorst.
Jeugd:
Jan Vos: Komende maand verzorgt Theo Douma een middag over vleermuizen. Bij de middag
over uilen door Arnold Lassche waren 28 kinderen aanwezig.
Nestkastonderzoek:
Jan Vos: de controleurs hebben een mailtje ontvangen om ze op te roepen kinderen mee te
nemen op de controles.
Roofvogels en uilen:
Arnold Lassche meldt dat de bosuilen op eieren zitten. In de volgende Scharrelaar komt het
jaarverslag van 2017.
Jongeren:
Mirjam Fagel wil samen met jongeren een jeugdkamp organiseren. Natuur en Milieu Zwolle
heeft hierbij hulp aangeboden. Ze vraagt wie zich in wil zetten voor de organisatie van een
jeugdkamp vòòr de zomervakantie (leeftijd 14-18 jaar). Marc Schils meldt zich hiervoor aan.
Bestuur:
Niek Gosker meldt nog dat het beleid is om de werkgroepen actiever bij de vereniging te
betrekken. Het is de bedoeling dat iedere werkgroep op elke ledencontactvergadering de stand
van zaken van de werkgroep zou moeten melden.
6). Wat komen gaat:
24-03-2018
Schoonmaakdag. Burgemeester Segers komt de opening verrichten.
Verzoek aan volwassenen om te helpen kinderen te begeleiden.
09-04-2018
Ledencontactvergadering: na de pauze blikt Mirjam Fagel terug op het
jubileumjaar
28-04-2018
Vrijwilligersdag: start na de middag bij het gemeentehuis van Staphorst
02 t/m 12-05-2018 Natuurreis naar Letland met 24 deelnemers

07-05-2018
04-06-2018
03-09-2018
01-10-2018
05-11-2018
13-12-2018

Ledencontactvergadering: na de pauze Arend van Dijk met “De
Huiszwaluw”
Ledencontactvergadering: excursie aangeboden door “De Vechtstreek”
Ledencontactvergadering; na de pauze Janny Niehoff met “Scharrelen
door Roemenië”
Ledencontactvergadering, na de pauze Nico Arkes met “Heidevelden en
de bijen, die daarop vliegen”
Ledencontactvergadering
Ledencontactvergadering

7). Rondvraag:
Jan Nijboer: vraagt naar het resultaat van de 50 nestkasten voor gemeente Staphorst. Deze
zijn niet gecontroleerd, dus het is onbekend.
Jaap Padding: Staatsbosbeheer heeft een nieuwe container geplaatst voor het materiaal. Het
straatwerk is dankzij een lid van de vereniging weer in orde gemaakt.
8). Sluiting:
Na de pauze geeft Tariq Stark van Ravon een presentatie over ziektes bij amfibieën.
Aldus vastgesteld in de jaarvergadering van maandag 4 maart 2019.
De voorzitter

De notulist Janny Niehoff

