
Verslag Ledencontactvergadering, gehouden op maandag 7 januari 2019 bij 
KroKo MultiPunt, Heerenweg 42, IJhorst 
 

Aanwezig: 31 personen  

Afwezig met kennisgeving: Arnold Lassche  

 

1). Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en wenst iedereen een heel mooi natuurjaar 2019. Rinus 

Goutbeek (geeft een presentatie over de ontwikkelingen in het Staphorster Veld) en Marianne 

Steenbergen (heeft een verzoek) worden in het bijzonder welkom geheten. 

 

2).  Ingekomen stukken:  

Landschap Overijssel (Annemarie Kamerling) wil een bijenplan voor Staphorst maken en wordt 

in contact gebracht met werkgroep Insecten. Op 11 februari van 14-17 uur willen ze, met de 

gemeente, onze vereniging en de bijenvereniging hierover bij elkaar komen. 

 

3). Verslag vorige vergadering: 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

  

4). Mededelingen:  

- Roel Akkerman stelt zich kandidaat als webmaster. 

- Verzoek om e-mailadressen van degenen die zich hebben opgegeven om les te geven, te 

helpen bij de inloopochtenden enz. 

- Verzoek aan alle werkgroepen om een verslag (mag ook kort zijn) voor de Scharrelaar in te 

sturen. 

- Martijn Bunskoek: De Zonnehorst heeft zich aangemeld om een natuurweide te maken van 

de braakliggende percelen bij de Schotsweg, met subsidie van de provincie. Het bestuur zal dit 

volgende maand meenemen bij het overleg met Staatsbosbeheer. 

 

5). Werkgroepen: 

Planten: 

Jan Paasman: Op 5 en 27 december hebben wij weer de winterbloeiers op landgoed Dickninge 

geteld. Wij vonden 24 resp. 17 bloeiende soorten. De volgende telling is op donderdagmorgen 

31 januari. Start om 10.00 uur bij het tolhuis. Auto’s parkeren voor de brug over de Reest 

vanaf Het Vergulde Ros in Halfweg. Iedereen mag hieraan deelnemen. (Naschrift: datum is 

gewijzigd in 24 januari). 

 

Ringonderzoek: 

Harry van Wijk: het aantal zwarte mezen dat is geringd is met de helft teruggelopen, ten 

opzichte van 2017. Ook zijn er veel minder terugmeldingen en ook het aantal soorten is 

minder. 

Verzoek van Harry om veldwaarnemingen door te geven, want hij heeft zeer weinig 

ontvangen. Jan Dunnink meldt dat hij 12 kraanvogels in het Staphorster bos heeft gezien bij 

de vijver.  

Jan Paasman heeft bij Oud-Avereest 6 bloeiende korenbloemen gezien. 

Martijn Bunskoek: misschien worden meldingen op Waarneming.nl gedaan. Het verzoek aan de 

leden is om dit ook te melden bij de vereniging.  

 

Nestkastonderzoek: 

In het jaarverslag worden alle soorten vermeld. 

 

Redactie: 

Jan Huls: Tot 10 januari kan kopij worden ingeleverd.  

Er wordt nog gemeld, dat de laatste Scharrelaar bij enkele leden pas na de Kerst is bezorgd. 

 

Jeugd: 

Jan Vos: Zaterdag is er weer een bijeenkomst met film en broodjes bakken. Ook wordt de 

nieuwe agenda voor 2019 uitgedeeld. 

 

Insecten: 

Martijn Bunskoek is nu coördinator van de werkgroep Insecten. 

 

 



Bestuur: 

De 1e inloopzaterdag op 5 januari was een succes met 6 leden en 12 niet-leden. Volgende keer 

moeten er Scharrelaars (met ledenaanmeldingsformulieren) liggen. Voorlopig iedere week. 

De opzet van de ledencontactvergadering is besproken, waarbij we graag meer deelname 

willen. Ideeën hierover zijn welkom. Opzet: lezingen uit de regio met een goede PR. De 

vergadering zo kort mogelijk. 

 

Volgende maand is een lezing over plantengallen. Verzoek om voorbeelden mee te nemen. 

    

6). Wat komen gaat: 

04-02-2019 Ledencontactvergadering met lezing door Roelof Jan Koops over 

Plantengallen 

04-03-2019 Algemene Ledenvergadering met Vogelbingo door Mirjam Fagel en 

Greetje Kroonenburg 

09-03-2019 Heidezuivering 

23-03-2019 Schoonmaakdag 

01-04-2019 Ledencontactvergadering met lezing door Kristianne v.d. Put over 

Heggenvlechten 

06-05-2019 Ledencontactvergadering 

03-06-2019 Ledencontactvergadering 

10-06-2019 Natuurbeleefdag/fietstocht 

16 t/m 23-05-2020 Natuurreis 

 

7). Rondvraag:  

Jan Dunnink meldt dat Staatsbosbeheer bezig is geweest bij de wildtunnels, maar dit niet bij 

hem hebben gemeld. Het bestuur neemt dit ook mee bij het overleg met Staatsbosbeheer. 

Er zit een otter bij de Beentjesgraven. 

Jan van Marle: er moet een datum voor de vrijwilligersdag worden vastgesteld, zodat hij de 

invulling (dal van de Mosbeek) kan regelen. 

 

8). Sluiting: 

Na de pauze geeft Rinus Goutbeek een presentatie over ontwikkelingen in het Staphorster 

Veld. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van maandag 4 februari 2019. 

 

De voorzitter Clarien Cornelisse   De notulist Janny Niehoff 


