Verslag van de ledencontactvergadering gehouden op maandag 5 november 2012 bij KroKo
MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.
Met kennisgeving afwezig: J. Niehoff - J. Paasman - J. Dunning - H. Poolman - P. v.d. Berg R. Talen.
Aanwezig: 25 personen.
De voorzitter opent de vergadering en heet ons allen welkom, in het bijzonder de heer Johan
de Jong, die na de pauze een lezing zal geven over kerkuilen.
Mededelingen:
De voorzitter vraagt de werkgroepen om hun jaarverslagen en begrotingen plus
inventarislijsten tijdig te willen toezenden aan de secretaris in verband met het te maken
jaarverslag.
Ingekomen Stukken:
Bedankkaartje van de fam. Bult n.a.v. het overlijden van Freek, hij was actief lid van onze
vereniging.
Bedankkaartje van Jan Tinholt en zijn vrouw die in verband met ziekte bezocht werd door Jan
Paasman en namens de vereniging een bos bloemen overhandigde.
Daarnaast waren er de gebruikelijke periodieken.
Notulen:
Aanvulling: de geluidsinstallatie waar we in de toekomst gebruik van hopen te maken is nog
niet binnen, dus deze avond doen we nog zonder.
De zwaluwwand is helemaal klaar. De hoogte is 1.50 m en 50 m lang. De wand ligt pal tegen
de snelweg aan en daarom is het de bedoeling dat er bovenop de wand begroeiing wordt
aangebracht. Daardoor zijn plaatselijke ondernemers bang dat hun bedrijven vanaf de weg
slecht zichtbaar zullen zijn.
De definitieve datum van de vrijwilligersdag is 25 mei 2013.
Tijdens de ledencontactvergadering van juni 2013 hopen wij een bezoek te brengen aan de
stadsrandzone aan de oostkant van Meppel/Hoogeveense Vaart/A 28.
Hier liggen buizen onder de weg door en bij de stuw is de inrichting zodanig dat de otter
richting het Reestdal kan.
De oksel wordt als natuurgebied ingericht en er komt nog een uitkijkpunt van 10 m hoog.
De excursie naar dit gebied wordt verzorgd door “Landschap Overijssel”.
In februari gaat de aangekondigde lezing over weidevogelbeheer niet door i.v.m. hoge kosten
Er zijn geen inhoudelijke op- of aanmerkingen op de notulen.
Werkgroepen:
Jeugd:
Volgende week zaterdagmiddag is er een bijeenkomst in de werkplaats van J. Nijboer om een
mussenhotel te gaan maken. De voorzitter doet een oproep wie er tijdens deze middag wil
komen helpen Dit is later dan te doen gebruikelijk, maar met de vorige bijeenkomst waren we
afhankelijk van de jagers, die de jeugd wat vertelden. Er wordt nagedacht over het programma
van 2013.

Planten:

Geen Bijzonderheden.

Nestkasten: Morgenavond is er een vergadering, gehoopt wordt op een goede opkomst.
Ringwerk: Vorige week is er vergaderd. Het bestellen van de ringen wordt onderling
geregeld, evenals waarschijnlijk de verdeling van de te lopen nestkastroutes .
Er wordt nog gezocht naar een nieuwe coördinator, die ook de terugmeldingen kan doe via het
Excel computer programma.
Weidevogels: Geen bijzonderheden.
Roofvogels: Het is een redelijk seizoen, maar er zijn minder meldingen, dan de voorgaande
jaren. In de volgende Scharrelaar zal een verslag staan.
R. O.: G.S. van Overijssel moet nog een standpunt innemen betreffende het “Reestdal”.
De provincie Drenthe heeft inmiddels een positief besluit genomen. Het “Reestdal” blijft tot
de ecologische hoofdstructuur behoren.
Zoogdieren: Geen bijzonderheden.
Redactie: De Scharrelaar is net uit. A.s. donderdag is de sluitingsdatum voor kopij van de
laatste scharrelaar dit jaar. Verzoek om meer kopij in te willen sturen, zo zijn er maar weinig
veldwaarnemingen geweest of ingestuurd. Daarna volgt er een discussie over wat bijzonder is
en het vermelden waard en of er ook meldingen van over de gemeentegrens gemeld kunnen
worden.
Dit wordt door de voorzitter positief beantwoord. De vereniging is IJhorst-Staphorst en
omstreken.
Natuurreizen: 26 januari 2013 is de terugkom-/kijkavond.
Wat komen gaat;
03-12-2012 LCV Presentatie van Martijn Bunskoek over Rottumeroog
07-01-2013 LCV Lezing J. van Marle: wandeling door het Reestdal m.b.v foto’s
04-02-2013 LCV vogel v.h. jaar de Patrijs (zusterver. worden ook uitgenodigd.)
04-03-2013 Algemene ledenvergadering: presentatie roofvogeltrek Kaukasus (A. Lassche).
08-04-2013 LCV Presentatie Bonte Vliegenvanger (Harry)
06-05-2013 LCV Presentatie vlinders/libellen (Jan Visser)
25-05-2013 vrijwilligersreis naar Noord-Holland.
03-06-2013 LCV Veldexcursie Meppel gebied A28/A32 door Landschap Overijssel.
Rondvraag;
A. Muller licht toe dat het kaartje over ijs maken bedoeld is voor S.B.B. (een activiteit voor
kinderen).
J. Nijboer meldt dat er contact is met de gemeente omtrent de overlast die wordt ervaren door
dassen (hele tuinen zijn soms omgeploegd).
H. Bloemhof meldt op ziekenbezoek te zijn geweest bij de fam. Tinholt.

Harry van Wijk vertelt dat er tijdens de natuurwerkdag zegge en schrijve 1 lid aanwezig was
en 55 kinderen van de scouting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de vergadering.
Na de pauze vertelt de heer De Jong ons interessante wetenswaardigheden over kerkuilen en
hun verblijf- en broedplaatsen, met bijbehorende plaatjes.

De tweede secretaris Geertje Zwiers

De voorzitter Jan Vos.

