Verslag van de ledencontactvergadering gehouden op maandag 6 mei 2013 bij KroKo
MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.
Met kennisgeving afwezig: G. v.d. Berg, J. Huls, H. Bloemhof, P. v.d .Berg komt later.
Aanwezig:

personen.

De voorzitter heet ons allen hartelijk welkom, een bijzonder woord van welkom is er voor de
heer Visser, die ons na de pauze de wetenswaardigheden over vlinders zal laten zien en
vertellen.
Mededelingen:.
Oproep voor de eerste zaterdag van juni. Er worden vrijwilligers gevraagd om de stand van
onze vereniging te willen bemannen. Er is dan IJhorster markt voor verenigingen en Janny
Niehoff is dan afwezig. Wie wil ons komen versterken?
Namens de sub-werkgroep Veldwerk meldt de voorzitter dat er 40 kg zaad van haver en
bloemen in de grond zit, om het gebied voor de patrijs aanlokkelijk te maken.
Het is de bedoeling dat er nog meer gezaaid gaat worden, en dan maar hopen dat de patrijs
hier echt op afkomt.
Vrijwilligersreis: voor mensen die slecht ter been zijn is er de mogelijkheid om wat vaker van
de bus gebruik te maken.
Harry van Wijk vraagt nogmaals om veldwaarnemingen door te willen geven aan hem.
Ingekomen stukken:
- Vogelbescherming
- Natuur en milieu Overijssel
- KNNV/IVN Noord-West Overijssel
- ver. natuurbesch. Zuidwolde
- ver natuurbesch. Gorredijk
- Gem. Zwartewaterland
- Het Drentse Landschap

- Vogelnieuws april 2013
- Ennemo 2.12
- Koppel april 2013
- Natuurgenoten maart 2013
- Geaflecht maart 2013
- Folder Sluuspoort
- 5 ex. Kwartaalblad

Notulen;
Berend Witte meldt dat er niet op 13 april maar reeds op 1 april wordt begonnen met het
monitoren van vlinders.
Naar aanleiding van: de veldexcursie op 03-06-2013 begint om 20.00 uur bij de boerderij van
Pieter van de Berg, Zwartewaterkloosterweg 1.
Daarna worden de notulen goedgekeurd.
Werkgroepen:
Jeugd: voor de bustocht van 29 mei 2013 graag tijdig deelname briefjes inleveren.
Verder wordt meegelopen met de nestkastroutes .
Planten: helaas heb ik niet de beloofde informatiemail van Jan Paasman ontvangen.
De voorzitter doet nogmaals een oproep voor meer werkgroepleden.

Nestkasten: het is allemaal een maand later dan te doen gebruikelijk, al zijn er wel bonte
vliegenvangers met de eerste eieren. Ook zwarte mees, pimpelmees en boomklever zitten te
broeden.
Ringwerk: er zijn 3 bosuilen geringd.
Weidevogels: de heer Wouda vertelt dat hij nog nooit eerder heeft meegemaakt dat er zo laat
in het seizoen pas het eerste kievietsei wordt gevonden. Het is veel te droog en veel te koud,
soms zijn is het nog min 10 ‘s nachts. De trekvogels komen hongerig aan en hier is weinig tot
geen voedsel, ze worden veel langs slootkanten aangetroffen. Kuikens die wel uitkomen
vragen ongeveer 6000 prooien van spinnen, vliegjes enz. per dag en in die behoefte kan bij
lange na niet voorzien worden dit voorjaar.
Vaak krijgen de boeren de schuld van mislukte broedsels maar dat is dit jaar niet van
toepassing. Waargenomen: 23 kievietsnesten, 2 scholeksternesten, 3 nesten van de wulp, 1
gruttonest, 2 nesten van de tureluur.
Roofvogels: geen bijzonderheden.
Vlinders: weinig verscheidenheid, teleurstellend.
R.O.: er is een brief naar de gemeente gestuurd over de structuurvisie, de vereniging is bang
dat het verkeer wat gebruik gaat maken van de Gorterlaan te intensief zal worden.
Zoogdieren: geen bijzonderheden.
Redactie: er is teleurstellend weinig kopij binnen voor een nieuwe Scharrelaar.
Natuurreizen: in het najaar moet er nagedacht worden over de bestemming voor de reis van
2014.
Wat komen gaat:
25-05-2013 Vrijwilligersreis Noor Holland
01-06-2013 IJhorstermarkt (PR stand)
03-06-2013 LCV met Veldexcursie Oldematen (Jacco Nijland) (verzamelen bij boerderij
Pieter, Zwartewaterkloosterweg 1 te Rouveen)
02-09-2013 LCV met presentatie door de heer Achterberg over de Steenmarter
21-09-2013 Heidezuivering 1
07-10-2013 LCV presentatie jeneverbes?
12-10-2013 Heidezuivering 2
04-11-2013 LCV presentatie Plannen Staatsbosbeheer door Jan Spijkerman
06-01-2014 LCV presentatie: van Twente naar Drenthe door Jan van Marle
00-02-2014 LCV presentatie door Arnold Lassche
00-04-2014 LCV presentatie over vogel van het jaar.
??-05-2014 Natuurreis
Janny gaat nog foto’s plaatsen van de schoonmaakdag en van de laatste
natuurreis.
De fietstocht voor 2e Pinksterdag is weer uitgezet door Roelof Talen en Jan Dunnink.
De tocht van 2009 is in een nieuw jasje gegoten en is ongeveer 30 km.

Rondvraag:
Wilma Huiskes vraagt of de melding 9 april van een ring van een kerkuil is aangekomen.
Harry van Wijk vraagt zich af waarom er dit jaar zoveel pinksterbloemen zijn. Dit zou aan
minder gebruik van kunstmest liggen, ook de dotterbloem wordt meer waargenomen.
Vrouwkje Muller vraagt waarom de afwezigen bij een vergadering gemeld worden en ook
waarom er vaak zo lang wordt vergaderd.
Het antwoord van de voorzitter is dat het afmelden bij een vergadering hoort, en formuleert
het doel van de vergadering: contact met de leden en een inhoudelijk gedeelte.
De heer Meinen vraagt zich af wat het doel van de presentielijst is. Als de afwezigen
genotuleerd worden kan de presentielijst volgens hem afgeschaft worden.
Bij het afschaffen van de presentielijst is er totaal niet meer te zien wie waar belangstelling
voor heeft gehad. Volgens de voorzitter kijkt het bestuur regelmatig hoe goed de
ledencontactvergadering wordt bezocht. “Het moet ook gezellig zijn”
Greetje Kroonenburg vraagt wie er de vorige keer een verkeerde jas heeft meegenomen.
Er hangt nu nog een jas in de garderobe, en er is iemand gedupeerd die nu zonder zijn jas is.
Daarna vraagt Greetje om vooral te willen stemmen voor de passie van de plattelandsprijs.
“Kroko”doet ook mee en is hoog genoteerd.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de vergadering.
Na de pauze is het woord aan de heer Visser over vlinders en libellen.

De notuliste Geertje Zwiers

de voorzitter Jan Vos.

