
 

Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 3 november 2014 

bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst. 

 

Aanwezig: 24 personen 

Afwezig met kennisgeving: Roelof Talen 

 

1). Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  

 

2). Mededelingen:  

Geen mededelingen 

 

3).  Ingekomen stukken: 

Diverse periodieken 

IJsselacademie: uitnodiging voor de jaarvergadering van 4 november 

Steunpunt Vrijwilligers Staphorst: Overijsselse vrijwilligersprijs 

Ned. Ornithologische Unie: congres van 30 januari tot 1 februari 2015 

Henk Dunnink: prent zou toch van een vluchtend ree zijn. 

 

4). Verslag d.d. 6 oktober 2014: 

Aanvulling: nog geen vergunning voor de aalstal heeft betrekking op het nog niet mogen 

vissen. Verder wordt het verslag goedgekeurd.  

Opmerking n.a.v. het verslag: 

Harm Bloemhof meldt dat er zoveel muizen zijn dat ze zelfs hun toevlucht zoeken in 

holenduivenkasten op 5 meter hoogte. 

Vrouwkje Muller vraagt of het voorlezen van “alles wat komen gaat” nodig is, omdat dit ook 

Harry van Wijk meldt dat er geen leden van onze vereniging bij de natuurwerkdag aanwezig 

waren. Wel padvinders en kinderen met een beperking. 

Gerard v.d. Berg meldt dat op 15 november om 9.00 uur begonnen wordt met de 

werkzaamheden op Dickninge. De Meppeler Krant zal gevraagd worden om een artikel te 

maken. 

 

5). Werkgroepen: 

Jeugd: Er is een speurtocht geweest met 24 kinderen. Komende maand worden er 

nestkastjes getimmerd. 

 

Planten: Jan Paasman deelt mee dat het zomerseizoen is afgelopen en het winterseizoen 

begint met tellen van bloeiende soorten op Dickninge op donderdagmiddag om 14.00 uur.  

 

Nestkastonderzoek: Arend Muller meldt dat er nog 3 lijsten moeten worden ingeleverd.  

 

Ringwerk: Jan Huls meldt dat 7 oktober nog 4 jongen van de kerkuil zijn geringd. 

 

Vlinders: Berend Witte meldt dat er 30 à 40 soorten vlinders in de boswachterij Staphorst 

waren. Frank van den Ende heeft weinig tijd, maar er is wel behoefte aan aansturing. De 

voorzitter zal dit doorgeven. 

 

Weidevogels: geen bijzonderheden 

 

Roofvogels en uilen: Arnold Lassche meldt, dat de kerkuilen dus nog laat hebben 

gebroed. Met de steenuil gaat het redelijk, evenals met de torenvalk, maar deze laatste 

gaat wat achteruit. Het verslag komt in de volgende Scharrelaar. 

 

Ruimtelijke ordening: geen bijzonderheden. 

 

Zoogdieren: Harm Bloemhof heeft weer 2 dassen begraven. 

  



Redactie: De Scharrelaar is verstuurd. Inleverdatum van de laatste Scharrelaar van 2014 

is 7 november. 

  

Natuurreizen: er wordt een reünie van de laatste reis georganiseerd. 

 

6). Wat komen gaat: 

01-12-2014 Ledencontactvergadering met lezing door Jeroen Visser over het Beekdal van 

de Reest 

05-01-2015 Ledencontactvergadering met lezing over Alpenflora door Jan van Marle 

02-02-2015 Ledencontactvergadering met lezing door Arnold Lassche over Wit-Rusland 

02-03-2015 Algemene ledenvergadering  

06-04-2015 Ledencontactvergadering 

04-05-2015 Ledencontactvergadering (met 2 min. stilte om 20.00 uur) 

01-06-2015 Excursie op Dickninge: vleermuizen; daarna korte ledencontactvergadering 

19-09-2015 1e Heidezuivering 

29/30-04 tot en met 07-05-2016 Natuurreis 

 

7). Rondvraag:  

Jan Paasman meldt dat er tijdens de natuurwerkdag boompjes zijn verwijderd bij de 

Zonnehorst. 

Harm Bloemhof meldt dat sommige eksters het nest alweer klaar hebben; ook andere 

vogels zijn hier druk mee bezig. 

Arend Muller stelt voor de heidezuivering en natuurwerkdag samen te laten vallen. Hier 

wordt niet positief op gereageerd omdat hier verschillende soorten terreinen voor in 

aanmerking komen. En onze vereniging wordt voor de heidezuivering betaald door 

Staatsbosbeheer. 

 

8). Pauze en lezing: 

Na de pauze een lezing door Geert de Vries over de ecologie van kleine 

landschapselementen. 

 

9). Sluiting: 

Na Geert te hebben bedankt voor zijn lezing sluit de voorzitter de vergadering en wenst een 

ieder wel thuis. 

 

Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 1 december 2014. 

 

 

De voorzitter Jan Vos    De notulist Janny Niehoff 


