
 

 

 

Verslag van de ledencontactvergadering gehouden op maandag 2 januari 2012  bij KroKo 

Multipunt, Heerenweg 42 te IJhorst. 

 

Aanwezig:26 personen. 

Gerard van de Berg is naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Staphorst. 

 

De voorzitter heet ons allen hartelijk welkom, in het bijzonder de leden van de 

plantenwerkgroep. Zij zullen het gedeelte na de pauze verzorgen. 

Ook een bijzonder woord van welkom en dank voor de heer Kuiper, die de traditionele 

nieuwjaarskoeken weer heeft meegenomen, die door zijn vrouw zijn gebakken. 

De voorzitter wenst ons allen een goed nieuwjaar toe, in het bijzonder de natuur. Laten we 

hopen dat deze ook in 2012 nog overlevingskansen wordt geboden. Misschien dat het accent 

meer op behoud moet komen te liggen, dan op uitbreiding, maar dit zal per moment  

bekeken moeten worden. 

Daarna wordt de aandacht gevestigd op de jaarverslagen, die voor januari binnen dienen te 

zijn, evenals de daarbij behorende begrotingen voor het komende jaar. 

Op de volgende ledencontactvergadering hopen we het eerste exemplaar van het 

jubileumboek aan burgemeester Alssema te kunnen presenteren. De Rabobank, sponsor van 

het boek, heeft al een exemplaar in bezit. 

De vereniging is bezig om broedplaatsen te realiseren voor de ijsvogel, oeverzwaluw en 

bijeneter. Het zou prettig zijn als hier wat hulp bij geboden zou kunnen worden, in overleg 

met Jan Dunnink en Jan Vos. 

Er is een bespreking geweest tussen Gerard ven de Berg, Jan Vos en de heer Erdbrink, 

rentmeester van Dickninge. De voorzitter leest de gemaakte afspraken voor. Het zou ook 

prettig zijn, wanneer er mensen bereid zijn om op Landgoed Dickninge enige werkzaamheden 

te willen verrichten 

 

  Ingekomen stukken: 
- Historisch centrum Overijssel - Mijn Stad Mijn Dorp nr. 6.  -      

- Natura Aragon   - Natuurreizen    -  

- Rabobank    - Mail jubileumboek *1)  

- Klaas     - Aankondiging Huwelijk *1) 

- St.Vecht Veluwe IJsselstreek - Laatste kwartaalblad nr.4  

- Vogelbescherming   - Vogelnieuws dec. 2011   

- Nieuwsbrief Floran                          - 18 februari medewerkersdag  plantenkring Drenthe 

 

Notulen: 

Geen op- of aanmerkingen. 

 

Werkgroepen; 

Jeugd:  Volgende week zaterdag de laatste dag van het oude programma. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Planten:  
Op 23 december hebben wij weer alle bloeiende planten/struiken/bomen 

genoteerd, die nog of al bloeien op Dickninge. Dankzij het zachte weer waren 

dat maar liefst 29 soorten. Op woensdag 18 januari gaan wij dat herhalen. 

Plaats van samenkomst: bij het witte hek op Dickninge om 10.00 uur 

 

Nestkasten: er wordt druk gewerkt aan de korfjes voor de nestkasten, die opgehaald 

  kunnen worden door de controleurs. In kastjes waar geen korfjes voor zitten, 

  worden resten van vogels aangetroffen. In maart is de vergadering van  

  nestkastcontroleurs. De verwerking van het onderzoek vindt zijn vervolg. 

  Zijdelings doet Jan Nijboer ook weer wat mee. 

 

Ringwerk Weidevogels   Roofvogels  en Vlinders:  geen bijzonderheden. 

 

R.O.  er is inzage geweest in het landschapsplan; langs de A28 is een strook 

landbouwgrond, die ingericht gaat worden als natuur. 

                                                                                                                                       

Zoogdieren: geen bijzonderheden. 

 

Redactie: tot het eind van de week kan er kopij ingeleverd worden voor de Scharrelaar.  

 

Natuurreizen:het programma komt een dezer dagen uit. Er zijn 22 deelnemers. 

  Er wordt ook een inschrijfformulier meegestuurd. 

 

Wat komen gaat: 

02-01-2012 LCV  Plantenwerkgroep Jan Paasman en Jan van Marle 

06-02-2012  LCV 1
e
 exemplaar jubileumboek aan burgemeester Alssema 

          Lezing over vogelsoort van het jaar? Grauwe klauwier 

23-02-2012  Coördinatorenoverleg  

05-03-2012  LCV  natuurontwikkeling Roebolghoek: Pieter v.d. Berg. 

          Evert Rolleman 

12-03-2012  Vergadering nestkastcontroleurs 

17-03-2012  Schoonmaakdag aftrap door burgemeester Alssema 

02-04-2012  LCV Lezing zoogdier van het jaar? 

05-05-2012  Vrijwilligersreisje 

07-05-2012  LCV  Lezing plant van het jaar?/ Lezing Jan E.D. Visser? 

12-05-2012 – 19-05-2012  Natuurreis naar Nationaal Park Oder-Warta in West-Polen 

04-06-2012   Veldexcursie 

22-09-2012 1
e
 Heidezuivering 

13-10-2012  2
e
 Heidezuivering 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rondvraag: 
Harry van Wijk laat een voorbeeld zien met daarop de tekst, die geplaatst gaat worden bij een 

lijsterbes die  bij het 25-jarig jubileum van de vereniging door de jeugdnatuurwacht werd 

geplant. Men denkt dat deze anders in de toekomst wel eens kan sneuvelen in verband met de 

komende snoeiplannen van S.B.B. 

De heer Meinen vraagt zich af wat de  kleur van de aangebrachte stippen op de bomen 

betekent. Dit heeft met het kappen van de bomen te maken.  

Ook heeft de heer Meinen in de krant gelezen dat code groen met de markering van motor 

cross paden van doen zou hebben 

Vrouwkje Muller vraagt zich af of er onder de aangeplante lijsterbes ook flessen liggen met 

papiertjes, waarop de namen van de kinderen vermeld zijn? Hier blijft men het antwoord op 

schuldig. 

Arend Muller doet het voorstel om de presentielijst de volgende keer vergezeld te doen gaan 

van een stevige ondergrond met een pen. Dit voorstel wordt met instemming begroet. 

Jan Dunnink vraagt of er in het jubileumboek ook een foto is opgenomen van het planten van 

de besproken lijsterbes. Dat wordt beaamd.  

Harm Bloemhof zegt dat er geen verzoek is geweest om het jaarverslag van de werkgroepen 

in te willen leveren met de daarbij behorende begrotingen. Dat verzoek was wel meegestuurd. 

Arend Muller meldt dat 2012 ook het jaar van de bij is en vraagt of hier ook aandacht aan 

geschonken kan worden door hier iemand voor uit te nodigen, die ons wat kan vertellen. 

 

Daarna sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de vergadering. 

 

Na de pauze laat de plantenwerkgroep ons verschillende plaatjes zien van o.a. wilde narcissen 

 

De tweede secretaris  Geertje Zwiers                   De voorzitter Jan Vos. 

 

 

 


