Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 7 april 2014
bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.
Aanwezig: 23 personen
Afwezig met kennisgeving: Arnold Lassche, Anneke Vos, Jan Paasman
1). Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom in het
bijzonder Pieter van de Berg, die na de pauze een lezing geeft over de spreeuw.
2). Mededelingen:
We hebben 2 grote zakken zaad van de gemeente gekregen voor het partrijzenproject.
Hiermee mag ook een aantal bermen ingezaaid worden en mogelijk een aantal terreinen die
voor industriegebied bestemd zijn maar nog niet in gebruik.
3). Ingekomen stukken:
Infoblad Zuidwolde
IJsselacademie
Reestinfo
4). Notulen d.d. 3 maart 2014 (jaarvergadering):
Goedkeuring van de notulen kan pas in de jaarvergadering van 2015.
Opmerkingen n.a.v. de notulen: de vragen over onder andere meer advertenties in de
Scharrelaar worden bij de redactie neergelegd.
De jaarvergadering van volgend jaar start een half uur eerder.
Harry van Wijk heeft het vogeltje nog niet ontvangen.
5). Werkgroepen:
Jeugd: Hiltje Velde meldt dat zaterdag 5 april de GPS-ontvangers officieel in ontvangst zijn
genomen van de Rabobank. Daarna hield de boswachter een vogelquiz en gingen ze het bos
in voor de vogelgeluiden. Dat viel wat tegen. Ook niet-leden mogen, tegen een vergoeding,
meedoen.
Planten: de foto van de Afghaanse Duizendknoop is aangeboden aan de heer Erdbrink van
Dickninge. In het najaar zal de rommel in het stinzenplantengebied opgeruimd worden,
mede door onze vrijwilligers. Het is de bedoeling om een deel van het maisland om te
zetten in natuur.
Nestkastonderzoek: Start nestkastroutes op 12 april. Jan Dunnink meldt dat Jan Nijboer
op een nieuwe route een totaal van 50 eieren heeft, waarbij 88 % van de kastjes bezet is.
Ringwerk: Jan Dunnink heeft een geringde dode ooievaar gevonden. Zou aan de Reest
geringd zijn. En hij heeft een paartje velduilen gezien.
Vlinders: Er worden al veel vlinders geteld, waaronder het oranjetipje, die een maand
vroeger is dan gebruikelijk.
Weidevogels: Wout Wouda loopt slecht. Arjan Bijker wil zijn taak als coördinator
overnemen. Gerard v.d. Berg meldt een cursus weidevogelbescherming door Peter v.d.
Brandhof, met het dringende verzoek hieraan deel te nemen vanuit onze vereniging.
Roofvogels en uilen: de havik zit weer op het nest. Elders in het land zijn jonge bosuilen
geringd.
Ruimtelijke ordening: geen bijzonderheden
Zoogdieren: Harm Bloemhof heeft geen bijzonderheden. Gerard v.d. Berg meldt dat er een
pootafdruk van een wild zwijn gevonden is op “de Wildenberg” en dat er een foto van in de
Scharrelaar komt. Niek Gosker meldt dat, na eerst € 20.000, nu weer € 40.000 nodig is
voor het viaduct bij Dekkersland, als gevolg van de dassenburcht. Kan deze verplaatst
worden? Harm denkt dat het probleem niet door dassen veroorzaakt wordt, maar omdat er
spuitzand onder het viaduct is aangebracht en dat dit de druk van het verkeer niet kan
weerstaan.
Redactie: 8 mei is de inleverdatum voor kopij.
Natuurreizen: er is een bijeenkomst geweest voor de reis in mei.

6). Wat komen gaat:
12-04-2014 Start nestkastcontrole
05-05-2014 LCV: presentatie door Ronald Messemaker over de moerasnatuur in
de Wieden en Weerribben.
17-05-2014 Bestuursuitje naar Vogeleiland
23 t/m 31-05-2014 Natuurreis naar Hongarije
02-06-2014 Veldexcursie Olde Maten
09-06-2014 Fietstocht 2e Pinksterdag
01-09-2014 Paarse pracht door Albert Kerssies
06-09-2014 Vrijwilligersreis naar Dwingelderveld en Vlindertuin in Havelte
13-09-2014 Heidezuivering
11-10-2014 Heidezuivering
01-11-2014 Landelijke schoonmaakdag
7). Rondvraag:
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.
8). Pauze en lezing:
Na de pauze houdt Pieter v.d. Berg een lezing over de spreeuw.
9). Sluiting:
Na Pieter te hebben bedankt voor zijn lezing sluit de voorzitter de vergadering en wenst een
ieder wel thuis.
Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 5 mei 2014.
de voorzitter Jan Vos

de notulist Janny Niehoff

