Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 6 november
2017 bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42, IJhorst
Aanwezig: 30 personen; afwezig met kennisgeving: A. Lassche
1). Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder
Johan Tinholt, die de presentatie geeft na de pauze.
2). Mededelingen:
Alle vrijwilligers worden bedankt, die zich ingezet hebben voor de 3 heidezuiveringen, de
jeugdpuzzeltocht, de nacht van de nacht en de paddenstoelenexcursie.
3). Ingekomen stukken:
Boek van de Vechtstreek
Stichting Welzijn Staphorst met diverse workshops
Verenigingsbladen van o.a. Drents Landschap
4). Verslag, d.d. 2 oktober 2017:
Het verslag van 2 oktober 2017 wordt goedgekeurd.
5). Werkgroepen:
De voorzitter doet het verzoek aan alle coördinatoren om het jaarverslag tijdig in te leveren bij
de secretaris.
Planten:
Jan Paasman: Op 19 oktober zijn we naar landgoed Dickninge bij De Wijk geweest. We hebben
daar alle bloeiende planten-, struik- en boomsoorten geteld. Dank zij het zachte weer waren
dat er 37. Tot onze grote verrassing bloeide er ook 1 bosanemoon. Dit is uitzonderlijk vroeg.
Op 30 november gaan we het tellen aldaar herhalen. Start om 10.00 uur bij het witte hek.
Redactie:
Jan Huls: Eind deze week (11 november) moet de kopij ingeleverd worden voor de laatste
Scharrelaar van het jaar.
Jubileumcommissie:
Zaterdag 11 november wordt de Overijsselse Vogelaarsdag gehouden, waarvoor 120
aanmeldingen zijn gedaan. Kan nog iemand helpen bij het incasseren. Aanmelden bij Greetje.
De ledencontactvergadering op 4 december zal een verrassingsavond worden. En er is een
wedstrijd wie de lekkerste (Sinterklaas)lekkernij maakt (voor minimaal 5 personen). Hier is
een leuke prijs aan verbonden.
Ringonderzoek:
Jan Dunnink maakt melding van een bijzondere vogel, de Pallas boszanger. Deze is nog maar
1 keer geringd, namelijk in Dinkelland.
6). Wat komen gaat:
11-11-2017
Overijsselse Vogelaarsdag, Natuurboerderij Weidevol, Oppen Swolle 23,
Zwartsluis
04-12-2017
Ledencontactvergadering: verrassingsavond
08-01-2018
Ledencontactvergadering (Nieuwjaarreceptie): na de pauze Nico Arkes
van Staatsbosbeheer over Heidevelden en de bijen die daarop vliegen
05-02-2017
Ledencontactvergadering: na de pauze Martijn Bunskoek met vogeltelling
in Iran
05-03-2018
Jaarvergadering: na de pauze Mirjam Fagel met een terugblik op het
Jubileumjaar
09-04-2018
Ledencontactvergadering: na de pauze Janny Niehoff met Scharrelen door
Roemenië
04 tot 12-05-2018 Natuurreis

7). Rondvraag:
Harry van Wijk meldt dat bij de Landelijke Natuurwerkdag niemand van de vereniging
aanwezig was, buiten de vaste vrijwilligersgroep.
In december zal er weer gewerkt worden op Dickninge.
Jan Paasman merkt hierover op, dat er ook weer bomen bij geplant moeten worden, omdat
het anders te licht wordt.
Niek Gosker: er zijn op zaterdag 14 oktober bij de heidezuivering wel 25 à 30 kinderen
geweest met enkele volwassenen. Ook bij de scholen is de heidezuivering populair. Er werd
geopperd, dat ook verenigingen aangeschreven kunnen worden, die gebruik maken van de
boswachterij, zoals de mountainbikers, om mee te helpen. Er wordt nog gemeld dat zich op de
vrijwilligersvacaturebank leerlingen zich aanmelden voor werk.
Vroukje Muller meldt dat Jan Paasman bij Vroege Vogels op de radio is geweest over de
bosanemoon.
8). Sluiting:
Na Johan Tinholt te hebben bedankt voor zijn mooie presentatie over de gierzwaluw sluit de
voorzitter de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 4 december 2017.
De voorzitter Jan Vos

De notulist Janny Niehoff

