Verslag van de ledencontactvergadering gehouden op maandag 7 april 2013 bij KroKo
MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.
Met kennisgeving afwezig: G.J. Timmer en G. Kroonenburg.
Aanwezig: 30 personen.
De voorzitter heet ons allen hartelijk welkom, in het bijzonder Christiaan Both die ons
vanavond na de pauze de wetenswaardigheden over de bonte vliegenvanger zal vertellen.
Er zijn geen mededelingen.
Ingekomen stukken:
- Vogelbescherming
- natuurwerkgr. De Reest
- Dienstencentrum
- Rouwbrief
- De Vechtstreek
- Cynthia@stijlc.nl
- Mail Johan Dammers

- Flyers Vogelweek *1)
- Reestinfo febr. 2013
- Nieuwsbrief vrijwilligers *2)
- echtgenote Jan Tinhout
- Meander 2013-1
- aanbod goedkoop drukken Scharrelaar *3)
- verzoek om met een stand op het schaapscheerdersfeest
te staan bij de Veldschuur.

Notulen:
De naam van het nieuwe lid van de plantenwerkgroep is Mevr. Koers in plaats van Boers.
Daarna worden de notulen onder dankzegging goedgekeurd.
De voorzitter vraagt aandacht voor de vrijwilligersreis van 25 mei a.s.
Het vertrek is ‘s morgens rond 07.30 uur.
Werkgroepen:
Jeugd: De fietstocht is afgelast vanwege de te geringe deelname.
Waarschijnlijk is het koude weer hier mede-schuldig aan.
De tocht zou gaan naar de molen in Nieuwleusen.
Planten: op 3 april is de zoektocht gestart naar de wilde narcis, de volgende donderdag
gebeurt dit opnieuw, nu aan de oostkant van IJhorst.
Nestkasten: zaterdag start de nestkastcontrole ondanks het koude weer.
Ringwerk: er is nog weinig te doen.
Weidevogels: ook hier is het nog rustig.
Roofvogels: geen bijzonderheden te vermelden.
Vlinders: sommige mensen hebben al vlinders waargenomen.
Vanaf 13 april wordt er gemonitord. Berend Witte licht een en ander toe, en wordt gevraagd
deze kopij ook aan te leveren voor de Scharrelaar.

Ruimtelijke Ordening: G. v.d. Berg geeft een toelichting op wat er in de media te lezen
stond betreffende het overleg met de staatssecretaris rondom het “Reestdal”, zowel aan
Drentse als aan de Overijsselse kant. Formeel moet er nog een besluit genomen worden, maar
er kan gezegd worden dat de plannen kunnen doorgaan.
Zoogdieren: Geen bijzonderheden.
Redactie: Geen bijzonderheden.
Natuurreizen: Geen bijzonderheden.
De buitenwerkzaamheden moeten nog gebeuren, het is nog te koud.
In het kader van het jaar van de patrijs is er besloten om samen met de agrarische
natuurvereniging Horst en Maten ten oosten van Staphorst sloten en bermen zo te gaan
beheren dat er stukken ingezaaid worden om zo een goede plaats voor de patrijs te realiseren.
Het is de bedoeling om kleine stukken in te zaaien, met een kweker is een pro deo
overeenkomst bereikt om overgebleven stukken in te willen zaaien.
Ook de bijenvereniging is hierbij betrokken.
Wat komen gaat:
16-04-2013 Staphorstermarkt (PR stand) Jan/Roelof/Janny (activiteiten: vogels raden/
aantal dennenappels raden/ eenmalige boekaanbieding: € 10,--)
06-05-2013 LCV met presentatie door Jan Visser over vlinders/libellen
25-05-2013 Vrijwilligersreis Noord Holland
01-06-2013 IJhorstermarkt (PR stand)
03-06-2013 LCV met Veldexcursie Oldematen
02-09-2013 LCV met presentatie door de heer Achterberg over de Steenmarter
21-09-2013 Heidezuivering 1
12-10-2013 Heidezuivering 2
06-01-2014 LCV met presentatie door Jan van Marle: van Twente naar Drenthe
??-05-2014 Natuurreis
Wat betreft de buitenexcursie die in juni zal plaatsvinden is het nog niet zeker dat het gebied
van de A 28 waar een biotoop voor de otter wordt gerealiseerd, bezocht kan worden.
Er vinden daar werkzaamheden plaats, als alternatief worden de Olde Maten genoemd. Dit is
een Natura 2000 gebied.
Rondvraag:
Harm Bloemhof vraagt naar het programma betreffende de komende vrijwilligersdag.
Vrouwkje Muller heeft hoogstwaarschijnlijk een vleermuis waargenomen en vraagt zich af of
de vleermuizen al wakker zijn.
Saskia Gerrits wil graag weten hoe de veldwaarnemingen in de Scharrelaar komen en of dit
ook digitaal aangeleverd kan worden.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de vergadering.
Na de pauze laat Cristiaan Both ons kennis maken de bonte vliegervanger.
De tweede secretaris Geertje Zwiers.

de voorzitter Jan Vos.

