Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 7 maart 2016 bij KroKo
Multipunt, Heerenweg 42 te IJhorst.
Aanwezig: 23 personen.
Afwezig met kennisgeving: Janny Niehoff.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er wordt stilgestaan bij
het overlijden van diegenen die ons zijn ontvallen door één minuut stilte te houden. Daarna
bedankt de voorzitter allen die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor de natuur en de
vereniging.
2. Ingekomen stukken
Natuurwerkgroep “de Reest”
Museum Schoonewelle
Stichting Welzijn Staphorst
Advocaat Carabain Klomp

- Reestinfo febr.2016
- Uitnodiging expositie Siegfried Woldhek
- Info- Vrijwilligerspluim
- oproep voor lid stuurgroep Café “Aan de Reest”

3. Notulen ledencontactvergadering d.d. 1 februari 2016
Deze worden goed bevonden.
4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 2 maart 2015 (Deze zijn vermeld in de
Scharrelaar van december 2015)
Deze worden goed bevonden.
5. Mededelingen
De voorzitter vermeldt dat het huishoudelijk reglement enige onjuistheden bevat. Een jurist
heeft hiernaar gekeken en aanbevelingen gedaan. Deze worden de volgende algemene
ledenvergadering in 2017 ingebracht. Tijdens deze vergadering kan goedkeuring verleend
worden.
6. Jaarverslag secretaris (Deze is vermeld in de Scharrelaar van februari 2016.)
Het verslag wordt door de leden goedgekeurd. Ook wordt het beleid van het bestuur over
2015 goed bevonden.
7. Jaarverslag penningmeester
De financiële stukken liggen een uur voor de vergadering ter inzage. De penningmeester toont
het verslag digitaal op een groot scherm, waarbij een aantal posten wordt toegelicht.
Opmerking door dhr. Hans Voortman: Hij stelt dat de uitgaven door de vereniging te hoog
zijn. Reactie van de voorzitter: Het bestuur gaat uit van een spaartegoed van €10.000,-.
Opmerking door dhr. Hans Voorman: Hij deelt mee dat de naam “Jeugd Natuurwacht” niet
voorkomt in het jaarverslag, maar wel genoemd wordt in het financiële verslag.
Reactie van de secretaris: De officiële naam is “Werkgroep jeugd Weer of geen weer”.
De juiste naam zal gehanteerd worden en gewijzigd in het financiële verslag.
8. Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit de heren Hans Voortman en Mart van de Jagt, heeft per brief
verklaard dat de kas door hen in orde is bevonden. Zij geven de aanbeveling om in het
vervolg met een declaratieformulier te werken. Zo kunnen misverstanden voorkomen worden.
Het bestuur neemt dit ter harte.

Aan de penningmeester wordt décharge verleend. Dit wordt goed bevonden door de leden.
De kascommissie en de penningmeester worden bedankt.
9. De kascommissie
Dhr. Hans Voortman is aftredend en wordt bedankt voor zijn betrokkenheid. Hij wordt
opgevolgd door dhr. Jaap Padding. Dhr. Mart van de Jagt tekent een jaar bij. Als reserve lid
heeft dhr. Jan Dunnink zich beschikbaar gesteld.
10. Goedkeuring begroting en vaststelling contributie
De leden keuren de begroting voor 2016 goed.
De voorzitter stelt voor om het komende jaar de contributie niet te verhogen. De leden
stemmen hiermee in.
11. Bestuursverkiezing
Binnen het bestuur zijn aftredend dhr. Pieter v/d Berg, mevr. Janny Niehoff en dhr. Evert
Rolleman. Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld.
Alle drie personen hebben zich herkiesbaar gesteld volgens art. 9.2 van de statuten en worden
herkozen.
Dhr. Hans Voortman merkt op dat het voor de transparantie goed is te vermelden hoeveel
termijnen de bestuursleden zitting hebben.
12. Werkgroepen
Werkgroep Jeugd: Op zaterdag 12-03-2016 wordt een presentatie gehouden over vleermuizen
door dhr. Theo Douma.
Werkgroep Nestkastonderzoek: Op 15-03-2016 vergaderen de nestkastcontroleurs.
Werkgroep Ringonderzoek: Dhr. Harry van Wijk vermeldt een terugmelding van een dode
buizerd, die in 1988 door dhr. Bert Blaauw is geringd. De buizerd heeft een uitzonderlijk hoge
leeftijd bereikt van 27 jaar.
Werkgroep Weidevogels: De eerste wulpen zijn gesignaleerd.
Werkgroep Natuurreizen: Zesentwintig deelnemers hebben zich aangemeld.
Werkgroep Projecten: De nestgaten van de oeverzwaluw zijn schoongemaakt en hersteld.
Werkgroep Planten: Bij telling op Dickninge zijn op 18-02-2016 zestien bloeiende soorten
waargenomen. (In 2015 waren het er negen.) Op 17-03-2016 wordt opnieuw een telling
gedaan. Dhr. Jan Paasman merkt op dat er in het tijdschrift “Natuurlijk Overijssel” een artikel
staat over de wilde narcis te Rouveen. De werkgroep heeft zich hier de afgelopen jaren mee
bezig gehouden.
13. Wat komen gaat
15-03-2016
Nestkastcontroleursvergadering
19-03-2016
Schoonmaakactie.
04-04-2016
LCV Presentatie Zwartewaterklooster door dhr.Gerrit de Jonge en dhr.
Tony Valk.
16-04-2016
Start nestkastcontrole: 8.00 uur
29-04-2016 t/m 07-05-2016 Natuurreis Tsjechië
09-05-2016
LCV Presentatie Landschapselementen door dhr. Robert Pater van
Landschap Overijssel.
16-05-2016
(2e Pinksterdag) Fietstocht.
04-06 of 11-06-2016 “Vlinderommetje” Joop Verburg.
06-06-2016
LCV Excursie Wildenberg Rabbinge door dhr. Jan van Marle en dhr.
Jan Paasman. Aansluitend een LCV vergadering in de Wheem.

09-09-2016
10-09-2016
16-09-2016
15-10-2016
03-10-2016
05-11-2016
07 -11-2016
05 -12-2016
02 -01-2017
06 -02-2017

Gastles en 1e heidezuivering met de CNS.
Vrijwilligersuitje naar een biologische schapenboerderij bij Zwolle.
Gastles en 2e heidezuivering met de CNS.
Heidezuivering.
LCV Presentatie Duinlandschap Noord Holland door dhr. Evert Jan
Woudsma.
Landelijke natuurwerkdag
LCV Presentatie Geluidsopnamen amfibieën en andere dieren door dhr.
Marc Schils.
LCV Presentatie door Staatsbosbeheer.
LCV Presentatie door dhr. Jan van Marle.
LCV Presentatie door dhr. Arnold Lassche.

14. Rondvraag
Dhr. Jaap Padding: Is er contact opgenomen met Jan Spijkerman van SBB over toestemming
om een gedeelte van de schuur te kunnen gebruiken voor gereedschapsstalling? Dhr. Jan Vos
regelt dit.
Dhr. Henk Poolman: Wordt er door de vereniging onderhoud gepleegd aan de ijsvogelwand
op de begraafplaats in Rouveen? Deze is aangelegd door de Gemeente Staphorst. Er wordt
geopperd hier in het jubileumjaar 2017 extra aandacht aan te geven.
15. Pauze
16. Presentatie “diverse natuurreizen”
Dhr. Jan Vos geeft een presentatie over voorgaande natuurreizen.
17. Sluiting.

Voorzitter: Jan Vos

Notulist: Evert Rolleman

