Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 6 februari
2017 bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, IJhorst
Aanwezig: 26 personen
1). Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, speciaal de
spreker van vanavond, Pauliene Arends en Gerlinda Kuurman.
2). Mededelingen:
Evert Rolleman is nog ziek.
3). Ingekomen stukken:
4). Verslag d.d. 2 januari 2017:
De terugmelding van de buizerd werd door het Vogeltrekstation gedaan. En er waren 6
bloeiende plantensoorten. Verder wordt het verslag goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag wordt meegedeeld dat Roel Posthoorn een cheque heeft
ontvangen voor de Marker Wadden van € 7.000.000.
5). Werkgroepen:
Roofvogels en uilen:
Door Jan Dunnink wordt aan Gerlinda Kuurman een jaar gratis lidmaatschap en het boek van
Vogelaar tot Heidezuiveraar gegeven, omdat zij een buizerd uit prikkeldraad heeft bevrijd.
Hierna vertelt Gerlinda hoe dit in z’n werk is gegaan.
Jeugd:
11 februari komt de voorzitter van de bijenvereniging afd. Drenthe een lezing geven over
bijen.
Planten:
Op 31 januari zijn 7 soorten bloeiende planten, struiken en bomen geteld op Dickninge. Op 28
februari wordt weer geteld.
Nestkastonderzoek:
Werkgroepvergadering is op 14 maart in inforuimte Staatsbosbeheer. Er kunnen wijzigingen in
de routes komen en mogelijk zijn er nieuwe controleurs. Harry, Jan en Harm hebben in de
Berghorst een lezing gegeven over nestkastonderzoek, wat bijzonder werd gewaardeerd.
Mogelijk komt hierover ook een lezing in de bibliotheek.
Vlinders: 2016 was een gemiddeld jaar voor de vlinders.
Redactie:
Scharrelaar is bijna klaar. De jaarverslagen kwamen vrij laat binnen, dus graag eind van dit
jaar meer aandacht hiervoor.
Natuurreizen:
Aanstaande zaterdag 11 februari is de terugkomavond van de reis naar Tsjechië.
Projecten:
Er moeten weer snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd op Dickninge en er wordt 18 februari
om 9.00 uur afgesproken.
Overige werkgroepen geen bijzonderheden.
Jubileumcommissie:
Jan Vos geeft Greetje nog een pluim omdat ze zich bijzonder heeft ingezet voor de
jubileumcommissie. De uitnodiging voor 6 maart is verstuurd. Er doen 7 scholen mee met de

kleur- en gedichtenwedstrijd en 3 niet. Daarom zijn deelnameformulieren bij bakkerij Ubak
neergelegd, zodat ook de kinderen van deze scholen mee kunnen doen. Er is een werkgroep
van 3 personen als jury benoemd voor zowel de kleur- als gedichtenwedstrijd. Op 14 februari
bij de infoavond zal ook Nico Arkes aanwezig zijn.
Op 2e Paasdag neemt de vereniging deel aan activiteit van SBB in boswachterij Hardenberg. In
Staphorst staan we dit jaar weer op de Jaarmarkt. Er is een Natuurbeleefkaart gemaakt,
waarop alle routes staan zoals de zwartemezenroute, mountainbikeroute etc., die naar de
gemeente Staphorst is gestuurd. De zwartemezenroute moet ook gecheckt worden op
volledigheid.
6). Wat komen gaat:
06-03-2017
LCV receptie 60-jarig bestaan in zaal “Spoorzicht”, hoofdspreker Jacob
van Olst, directeur Landschap Overijssel.
03-04-2017
LCV Algemene ledenvergadering
01-05-2017
LCV met een presentatie door Roel Posthoorn over de Marker Wadden.
05-06-2017
(2e Pinksterdag) Fietstocht plus Natuur Beleefdag in boswachterij
Staphorst bij de Zwarte Dennen.
12-06-2017
LCV met excursie naar het Engelse Werk, onder leiding van Robert Pater
04 tot 12-05-2018 Natuurreis
8). Rondvraag:
Jan Dunnink vraagt of takken bij de nestkasten opgeruimd kunnen worden. Dit zal bij het
gesprek met Staatsbosbeheer ingebracht worden.
9). Sluiting:
Na Paulien Arends te hebben bedankt voor de mooie lezing over de das sluit de voorzitter de
vergadering en wenst iedereen wel thuis.
Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 3 april 2017.
De voorzitter Jan Vos

De notulist Janny Niehoff

