
Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 4 april 2016 bij 

KroKo Multipunt, Heerenweg 42 te IJhorst. 
 

Aanwezig: ± 32 personen. 
 
Afwezig met kennisgeving: Evert Rolleman, Jan Dunnink en Janny Niehoff. 

 
1). Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
 
2). Mededelingen:  

In de meivakantie wordt in Staphorst de Zwem4daagse georganiseerd. Hier is 
het thema natuur gekoppeld. Ze vragen of wij hier een bijdrage aan willen 

leveren. Nu valt in deze week ook de reis naar Tsjechië en zijn veel 
bestuursleden en de werkgroep PR niet aanwezig. Wie wil helpen?. 
 

3). Ingekomen stukken: 
Enkele periodieken. 

 
4). Notulen algemene ledenvergadering d.d. 7 maart 2016. 

* algemene ledenvergadering 2017, Deze wordt waarschijnlijk verplaatst naar          
een andere datum    
   i.v.m. on 60-jarig jubileum. 

* vrijwilligersreis: t.z.t volgen nadere mededelingen omtrent tijd en plaats. 
* l.c.v. juni 2016: Janny Paasman vraagt of de Wheem voor deze datum 

besproken is. Is inderdaad gebeurd.   
De overige notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 

5). Werkgroepen: 
Jeugd: de nestkastcontrole zit er aan te komen. De andere activiteiten liggen 

even stil. 
Planten: 17 maart is de werkgroep naar Dickninge geweest. Er werden 20 
bloeiende soorten aangetroffen. Op de plek waar vorig jaar is gedund staan veel 

planten is bloei, aldus Jan Vos. Het is dus zaak om hier mee door te gaan.  De 
coördinator wil voor deze maand nog een werkgroep vergadering beleggen. 

Weidevogels: Wouda heeft zijn 1e nest met kievitseieren gevonden. 
Ringen: geen bijzonderheden. 
Nestkasten: de nestkastcontrole start 16 april. Er is nog behoefte aan controleurs 

die met kinderen willen lopen. 
Roofvogels: Harm Bloemhof heeft 4 bosuilkasten gemaakt.  Dus wie nog een 

mooi plekje weet . Jan Paasman deelt mee dat de kiekendief weer is 
gesignaleerd in het Westerhuizingerveld. Er is melding gedaan aan Arnold 
Lassche. 

Redactie: copy inleveren na de ledenvergadering van 9 mei. Staat verkeerd in de 
Scharrelaar 

RO: geen bijzonderheden. 
Zoogdieren:  Harm heeft afgelopen week weer 2 dassen begraven, waaronder 
een zogend vrouwtje. Er is met camera’s gepost bij 2 burchten maar geen 

jongen waargenomen. Wel andere dieren. 
Vlinders: Er is nog een vacature. 

Natuurreizen: geen bijzonderheden. 
 



6). Wat komen gaat: 

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 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 Jan van Marle en Jan 

Paasman. Aansluitend een LCV vergadering in de Wheem. 
09-09-2016  Gastles en 1e heidezuivering met de CNS. 
10-09-2016  Vrijwilligersuitje naar een biologische schapenboerderij bij  

   Zalk.  
16-09-2016  Gastles en 2e heidezuivering met de CNS. 

15-10-2016  Heidezuivering.  
03-10-2016 LCV Presentatie Duinlandschap Noord Holland door Evert Jan 

Woudsma. 

05-11-2016  Landelijke natuurwerkdag 
07 -11-2016 LCV Presentatie Geluidsopnamen amfibieën en andere dieren 

door Marc Schils. 
05 -12-2016  LCV Presentatie door Staatsbosbeheer.  

02 -01-2017  LCV Presentatie door Jan van Marle. (ovb) 
06 -02-2017  LCV Presentatie door Arnold Lassche. 
 

Jan Vos doet een oproep om 6 maart en 2e Pinksterdag 2017 zoveel mogelijk vrij 
te houden i.v.m. het 60 jarig jubileum van de vereniging.  

 
7). Rondvraag: 
Marc Schils: Ruud Jonker van SBB heeft bij Marc geïnformeerd over de plaatjes 

van verschillende materialen die in de heide liggen met de bedoeling dat hier 
adders onder schuilen. De meeste plaatjes werken niet en het is de bedoeling om 

ze op te ruimen. 
Berend Witte: hem is gemeld dat er op verschillende plaatsen dode steenmarters 
zijn gevonden. Hij vraagt of wij wat met deze meldingen kunnen. Harm Bloemhof 

geeft alle verkeersslachtoffers door aan de gemeente. Berend zal bij de melder 
informeren. 

 
8). Pauze & lezing: 
Na de pauze geven zowel Gerrit de Jong en Ton Valk een lezing over de natuur 

rond de Oldematen. 
 

9). Stuiting: 
Na beide heren te hebben bedankt voor hun lezing sluit de voorzitter de 
vergadering en wenst een ieder wel thuis. 

 
Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van 9 mei 2016. 

 
 
De voorzitter Jan Vos    De notulist Harry van Wijk 


