
 

Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 5 oktober 2015 bij KroKo 

MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst. 

 

Aanwezig: 28 personen 

Afwezig met kennisgeving: - 

 

1). Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  

Matthijs Jansen, die de presentatie zou geven, is ziek en Mirjam Fagel zal deze presentatie 

na de pauze verzorgen.  

 

2). Mededelingen:  

Er zal voor het 60-jarig bestaan van de vereniging in 2017 een werkgroep opgericht 

worden. Hierin nemen 3 bestuursleden zitting en het zou mooi zijn wanneer hier ook een 

aantal leden aan deel gaan nemen.   

 

3).  Ingekomen stukken: 

Bericht, dat Kees Contant is overleden op 28 oktober jl. De nabestaanden wordt sterkte 

toegewenst. 

Uitnodiging voor een najaarsdialezing 

Uitnodiging expositie Herman Vos 

Reestinfo 

 

4). Verslag d.d. 7 september 2015: 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

5). Werkgroepen: 

Jeugd: A.s. zaterdag is de paddenstoelenexcursie en broodjes bakken. 

 

Planten: Voorlopig geen activiteiten. 

 

Nestkastonderzoek: Verslagen druppelen binnen. Kunnen het best naar Jan Vos. 

 

Ringwerk: Er werden boomklevers teruggevangen. Ringen worden duurder volgend jaar 

omdat de BTW van 6 naar 21 % gaat. 

 

Weidevogels: Jan en Mirjam zijn naar de info-avond geweest van Landschap Overijssel en 

Natuur en Milieu Overijssel over agrarisch natuurbeheer. Voor dit beheer moeten 

collectieven opgericht worden, waarbij het monitoren door vrijwilligers gaat gebeuren. De 

Agrarisch Natuurvereniging Horst en Maten wil een stichting oprichten van alle 

belangenverenigingen van weidevogels. Het is van belang dat onze vereniging contact zoekt 

met Horst en Maten. Gerard v.d. Berg zal bij V.d. Brandhof hiernaar informeren. 

 

Vlinders en libellen: De nacht van de vlinder is geweest bij de Zonnehorst. 

 

Roofvogels en uilen: De laatste kerkuilen zijn geringd. Er is veel verstoring geweest bij de 

steenuilen.  

 

Zoogdieren: De jonge dasjes zijn in vrijheid gesteld bij de Belgisch/Nederlandsche grens. 

Het verslag komt in de Scharrelaar. 

 

Redactie: De Scharrelaar ligt bij de drukker.  

 

Natuurreizen: Nog geen bestemming bekend. 

 

Ruimtelijke ordening: geen bijzonderheden 

 

Projecten: geen bijzonderheden 



 

6). Wat komen gaat: 

24-10-2015 2e Heidezuivering 

02-11-2015 Ledencontactvergadering met een lezing door René Koller over “het Wad”  

07-11-2015 Natuurwerkdag 

07-12-2015 Ledencontactvergadering met een lezing door Evert Rolleman: “Bomen over 

bomen” 

04-01-2016 Ledencontactvergadering met een lezing door Jan van Marle: “Zwerven in de 

natuur” 

02-02-2016 Ledencontactvergadering met een lezing door Arnold Lassche: Georgië/grens 

Azerbeidzjan  

29/30-04 tot en met 07-05-2016 Natuurreis 

 

7). Rondvraag:  

Arnold Lassche: 10 oktober is de Landelijke Uilendag in Meppel. 

Gerard v.d. Berg: 16 oktober is een excursie van 16 km door het Reestdal. Aanvang 10.00 

uur. Inhuldiging van de vis-/otter-/dassenpassage Lankhorst is op 20 oktober a.s. om 15.00 

uur.  

Hiltje: De vaste data van activiteiten zouden op een lijst vastgelegd moeten worden, zodat 

daar rekening mee gehouden kan worden met de jeugdagenda. 

 

8). Pauze en lezing: 

Na de pauze een presentatie door Mirjam Fagel over vismigratie in de Reest. 

 

9). Sluiting: 

Na Mirjam te hebben bedankt voor haar presentatie sluit de voorzitter de vergadering en 

wenst een ieder wel thuis. 

 

Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 2 november 2015. 

 

 

De voorzitter Jan Vos   De notulist Janny Niehoff 


