
Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 4 september 

2017 bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42, IJhorst 
 

Aanwezig: 24 personen        

 

1). Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op deze 1e 

vergadering na de vakantieperiode.   

 

2). Mededelingen:  

Er komt een wijziging in de ledencontactvergadering. De notulen zullen niet meer worden 

voorgelezen, maar komen op de website te staan. De vergadering zal maximaal een half uur 

duren. Er zal een werkgroep “verjonging” worden ingesteld. Leden die hieraan willen 

deelnemen kunnen zich aanmelden bij Mirjam Fagel. 

 

3).  Ingekomen stukken: 

Diverse periodieken 

Activiteitenagenda van Drents Landschap 

 

4). Verslag, d.d. 1 mei 2017: 

Het verslag van 1 mei wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van het verslag: er zijn 2 

nestkastcontroleurs bijgekomen. 

 

5). Werkgroepen: 

 

Planten: 

Jan Paasman: De onthulling van de panelen van de Wilde narcis heeft plaatsgevonden. Er is 

zaad gewonnen van de wilde narcis in samenwerking met Michiel Poolman van Landschap 

Overijssel. Afgelopen donderdag is de werkgroep naar de Vledders geweest, waar de parnassia 

is gevonden. 

 

Redactie: 

Jan Huls: Kopij uiterlijk zaterdag 9 september inleveren voor de volgende Scharrelaar. 

 

Roofvogels en uilen: 

Arnold Lassche: Bij nacontrole van de kerkuilen bleken er geen 2e broedsels te zijn. Het was 

geen erg goed jaar voor de kerkuil. Er is wel een boomvalk in de boswachterij Staphorst. Alle 

gegevens komen weer in de Scharrelaar. Op 11 november wordt de Overijsselse Vogelaarsdag 

door onze werkgroep Roofvogels en uilen georganiseerd in Natuurboerderij Weidevol, 

Barsbeker Binnenpolder bij Zwartsluis. Hiervoor krijgen eerst de jongeren een uitnodiging via 

social media. Sprekers onder andere Koos Dijkstra. 

Harry van Wijk meldt dat er wespendieven zijn gesignaleerd. 

 

Projecten: 

Roelof Talen: de beheerder van het terrein bij de oeverzwaluwwand bij de Conradsweg heeft 

schapen laten lopen over de oeverzwaluwwand. Hierdoor is deze gedeeltelijk ingezakt. De 

wand bij de A28 heeft een goed resultaat opgeleverd: 10 nesten meer dan vorig jaar. Het 

wilde zaadmengsel heeft overal goed gebloeid.  

 

Ringonderzoek: 

Harry van Wijk: herkansing voor certificaat van de ringers is niet doorgegaan vanwege 

weersomstandigheden. Ongeschikte alternatieven daarna waren: 1e keer: plaats (zuiden van 

het land) en 2e keer: tijd (zondag).  

 

Nestkastonderzoek: 

Jan Vos stelt voor om in het late najaar te vergaderen in plaats van in maart. Dan kan nog 

ingegrepen worden in routes bij wijzigingen.    

 

 



Natuurreizen 

Janny Niehoff: uiterlijk medio september wordt beslist of er voldoende animo is voor de reis 

naar Letland. Wie hiervoor belangstelling heeft, moet zich zo spoedig mogelijk opgeven. 

 

Jubileumcommissie: 

Mirjam Fagel: Op 28 oktober is de Nacht van de Nacht. Vanaf camping De Dassenburcht wordt 

door de jubileumcommissie een wandeling van een uur georganiseerd in 2 groepen: eerst de 

jeugd en daarna de volwassenen. Alleen de eerste mag hierbij met een lampje lopen. Thema is 

Uilen (vogels en nachtvlinders). Vrijwilligers voor begeleiding kunnen zich aanmelden bij 

Mirjam. Na afloop zal er een kampvuur met muziek zijn.  

Daarnaast is de commissie op zoek naar iemand die de begeleiding voor de organisatie van 

een jongerenkamp op zich wil nemen. De organisatie moet bij de jongeren zelf liggen. Dit zou 

plaats moeten vinden van vrijdag op zaterdag in de zomervakantie 2018. Hier komt een 

oproep over in de Scharrelaar.  

Jan Paasman: op 21 oktober wordt een paddenstoelenexcursie gegeven door Jan van Marle 

vanuit de inforuimte van Staatsbosbeheer.  

Jan Dunnink wil een excursie naar het Lauwersmeer organiseren. Datum nog nader te bepalen. 

 

6). Wat komen gaat: 

02-10-2017 Ledencontactvergadering met lezing door Fré Spijk over archeologie in en 

rondom Staphorst 

14-10-2017 Heidezuivering 

21-10-2017 Paddenstoelenexcursie door Jan van Marle, verzamelen inforuimte 

Staatsbosbeheer, Vijverweg 5, Punthorst 

28-10-2017 Nacht van de Nacht: ’s Avonds wandeling van een uur vanaf camping De 

Dassenburcht.  

06-11-2017 Ledencontactvergadering 

11-11-2017 Overijsselse Vogelaarsdag, Natuurboerderij Weidevol, Oppen Swolle 23, 

Zwartsluis 

04-12-2017 Ledencontactvergadering 

04 tot 12-05-2018 Natuurreis 

 

8). Rondvraag:  

Geen vragen 

 

9). Sluiting: 

Na Evert Rolleman te hebben bedankt voor zijn mooie lezing over De Wieden sluit de voorzitter 

de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

 

Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 2 oktober 2017. 

 

 

De voorzitter Jan Vos   De notulist Janny Niehoff 


