Verslag van de ledencontactvergadering gehouden maandag 7 januari 2013 bij KroKo
MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.
Met kennisgeving afwezig: P. van de Berg en J. Nijboer.
Aanwezig : 32 personen.
De voorzitter opent de vergadering en wenst iedereen een goed nieuwjaar toe en dat het een
goed verenigingsjaar mag zijn.
J. van Marle zal het gedeelte na de pauze verzorgen door ons mee te nemen op een wandeling
door het Reestdal, die hij met zijn fototoestel heeft vastgelegd.
Daarnaast is er een extra woord van welkom voor J. Tinholt, die na zijn afwezigheid weer
aanwezig is.
Mededelingen:
Er wordt dringend gevraagd of de werkgroepen foto’s voor de site willen aanleveren.
Deze oproep is een herhaling want hier is al eerder een verzoek voor gedaan.
Nogmaals een vraag of de werkgroepen die nog geen jaarverslag hebben ingeleverd dit alsnog
willen doen. De voorzitter meldt dat een aantal bedrijven de afgelopen tijd een Scharrelaar
hebben gehad voor de leestafel in de kantine.
Op deze manier hopen we een breder publiek te bereiken.
Anneke Vos heeft dit keer de nieuwjaarskoeken gebakken, die we ons uitstekend laten
smaken.
Ingekomen Stukken;
Er is een overlijdensbericht binnen gekomen van Albert Dragt.
Dan zijn er de gebruikelijke periodieken.
- Vogelbescherming
- Flyers tuinvogeltelling 2013
- Uitnodiging van het Teylersmuseum, er is een tentoonstelling van geschilderde bloemen en
tuinen.
Notulen:
Deze worden zonder op– of aanmerkingen goedgekeurd.
Werkgroepen:
Jeugd: 19 januari is de volgende bijeenkomst het onderwerp zal dan vlinders zijn.
Start van de nestkastcontrole waar de jeugd ook bij betrokken is, zal zijn op 13 april .
Planten:
In april begint weer de monitoring op landgoed Dickninge, maar hier wordt ter zijner tijd ook
melding van gemaakt op de site.
Nestkasten;
De controle begint op 13 april , misschien moeten er in verband met de werkzaamheden van
Staatsbosbeheer routes worden aangepast.
Ringwerk:
J. Dunnink probeert de boomklever terug te vangen, met mezen is dit al gelukt.

Weidevogels-Roofvogels-Vlinders; geen bijzonderheden.
R.O.;
Gerard van den Berg meldt dat de gemeente heeft gereageerd op een zienswijze van de
vereniging op het concept-bestemmingsplan. In de tekst van het bestemmingsplan wordt
opgenomen dat de ontwikkeling van landgoederen in niet-primaire landbouwgebieden
mogelijk is. Cultuurhistorisch gezien past dit en verder kunnen landgoederen de kwaliteit van
natuur en landschap verbeteren.
Zoogdieren;
Bij de Lokkerij zouden 3 brandmuizen zijn gesignaleerd. Deze komen officieel niet voor in
Nederland. Theo Douma zal proberen wat te vangen.
Redactie;
Tot het weekend a.s. kan er kopij aangeleverd worden, er is nog niet veel.
Natuurreizen:
26 januari a.s. is de terugkom/kijkavond bij Kroko, ook belangstellenden zijn welkom.
Wat komen gaat;
04-02-2013 LCV met presentatie door Popko Wiersma over de vogel van het jaar: de
Patrijs (zustervereniging uitnodigen)
04-03-2013 Algemene ledenvergadering: presentatie door Arnold Lassche over
Roofvogeltrek Kaukasus
12-03-2013 Nestkastcontroleurs overleg
16-03-2013 Schoonmaakdag
08-04-2013 LCV met Presentatie door Chr. Both over de Bonte Vliegenvanger
13-04-2013 Start nestkastcontrole
16-04-2013 Staphorstermarkt (PR stand)
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 Meppel gebied A28/A32
21-09-2013 Heidezuivering 1
12-10-2013 Heidezuivering 2
08-01-2014 LCV met lezing door Jan van Marle (plantenwerkgroep)
??-05-2014 Natuurreis.
Rondvraag ;
Arend Muller vraagt naar de prijs die IJhorst zou hebben gewonnen, wat een verhard pad
met een toren zou inhouden. Greetje Kroonenburg kan wat toelichten vanuit een andere bron.
Daarna volgt er een discussie vanuit de zaal, men ziet liever geen brug over de Reest en ook
een pontje behoort niet tot de wensen.
Gerard van de Berg zegt dat hij contact heeft opgenomen met Landschap Overijssel .
Ook de beheerder van Landschap Overijssel heeft gezegd niet op de hoogte te zijn van de
plannen. Gerard verwacht niet dat er een pontje over de Reest zal komen
Daarna sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de vergadering.

Na de pauze laat J. van Marle voor velen van ons zeer herkenbare stukjes natuur rondom
Avereest zien en vertelt daar soms leuke wetenswaardigheden bij.
Gezien de opmerkingen werd dit zeer gewaardeerd en voor herhaling vatbaar.
De volgende afspraak is gemaakt voor januari 2014.

De tweede secretaris Geertje Zwiers

de voorzitter Jan Vos

