
 

 

Verslag van de jaarvergadering gehouden op maandag 5 maart 2012 bij Kroko-Multipunt, 

Heerenweg 42 te IJhorst. 

 

Aanwezig 36 personen. 

 

Er zijn geen afmeldingen binnengekomen 

 

De voorzitter opent de vergadering en benoemt het wat bijzondere karakter van deze 

vergadering; het is de jaarvergadering. 

Daarna wordt er een minuut stilte gevraagd om de leden te herdenken die ons dit jaar zijn 

ontvallen. 

Pieter van de Berg zal het gedeelte na de pauze verzorgen door ons wat te vertellen over de 

natuurherstel met name van de gebieden Stadsgaten, Kievitsnest en Olde Maten. 

De voorzitter memoreert aan het 55-jarig bestaan van de vereniging op 6 maart; dat is de 

volgende dag. Bescherming van de natuur is nog steeds nodig maar anders dan in het 

verleden. 

De lijst voor opgave van de vrijwilligersdag van 5 mei a.s. ligt op de bestuurstafel voor 

opgave. 

 

 Ingekomen stukken 

- Vogelbescherming   - Vogelnieuws febr.2012  

- Vecht Veluwe IJsselstreek - Kwartaalblad nr.1 2012 

- KNNV   - Natura nr 1 

- Hist.centrum Overijssel - Mijn Stad Mijn Dorp  
- Gemeente Staphorst  - landschapsplan + bijlage + folder  

- Bibliotheekdienst Nijverdal - via Jan: verzoek om opname jubileumboek in de collectie 

 

Notulen: 

Hiltje Velde vult aan dat er vanwege sneeuw en ijs geen kinderen waren op de bijeenkomst 

van februari. 

N.a.v. van de vraag van de heer Alssema meldt de voorzitter dat zijn bijenvolken de winter 

hebben overleefd, dit is ook het geval bij de imkers Muller en Bloemhof. 

Daarna worden de notulen goedgekeurd, evenals de notulen van de vorige jaarvergadering. 

 

Mededelingen :  

De bijenwand langs de Reest is klaar, dit is gebeurd tijdens de vorstperiode. 

17 maart is de schoonmaakdag, vraag of er voldoende volwassenen aanwezig kunnen zijn om 

de jeugd hierbij te begeleiden. De start is om 09.00 uur bij de schuur van S.B.B. 

 

Onderdankzegging wordt het jaarverslag van de secretaris goedgekeurd 

Jaarverslag penningmeester; met behulp van de beamer wordt er een toelichting gegeven. 

Hans Voortman vraagt na de toelichting wat de bedoeling is van het eigen vermogen van de 

vereniging. Penningmeester en voorzitter vertellen dat het vooral de bedoeling is dat de 

werkgroepen hun werkzaamheden zonder financiële terughoudendheid goed moeten kunnen 

uitvoeren. De heer Voortman vraagt waarom er geen plan wordt gemaakt, om meer te doen 

voor de natuur met het reservegeld. De heer Voortman denkt dat het goed is wanneer hier 

binnen het bestuur een discussie over gevoerd gaat  worden  

 



De heer Voortman wil graag een kopie van het financiële verslag , wat per e-mail verzonden 

zal worden. De heer Voortman zegt  mede-eigenaar te zijn van het tegoed en wil een 

transparanter verslag en ideeën van het bestuur. 

Daarna volgt er een discussie  met de overige aanwezigen die allemaal uit eigen ervaringen 

proberen duidelijk te maken waarom er soms extra geld nodig kan zijn. 

Ook wordt er door verschillende leden op gewezen dat de subsidies teruglopen en dat er wordt 

verwacht dat de vereniging meer en meer de eigen broek zal moeten ophouden. 

De kascommissie bestaande uit Henk Kuiper en Eric Kronenburg hebben alles in goede orde 

bevonden.  Hierna wordt de penningmeester decharge verleend. De voorzitter bedankt de 

kascommissie en de penningmeester. De nieuwe kascommissie bestaat uit Mart van de Jagt en 

Klaas Dozeman, reserve-lid is Jan Nijboer. 

De contributie blijft in 2013 gehandhaafd op 10 euro. 

 

Bestuursverkiezing: Greetje Kronenburg is de nieuwe penningmeester maar moet nog 

officieel worden benoemd. Het stembureau voor de bestuursverkiezing bestaat uit Vrouwkje 

Muller en Jan Nijboer. Daarna kan er in een korte pauze gestemd worden. 

Jan Vos  35 stemmen - Harry van Wijk 35 stemmen – Greetje Kronenburg 35 stemmen - 

Geertje Zwiers 34 stemmen. 

Allen nemen het verzoek aan om (opnieuw) tot het bestuur toe te treden. 

Daarna wordt het stembureau bedankt, en neemt de voorzitter afscheid van Klaas Compagner 

met een bloemetje en een envelop. 

 

Werkgroepen: 

Jeugd: 

zaterdag a.s. is er een lezing over egels door Mevr. Geselschap uit Havelte bij 

de schuur van S.B.B.  

Op 7 april zal het ooievaarssation de Lokkerij bezocht worden.   

14 april is de start van de nestkastcontrole, de eerste keer op zaterdag 

daarna is de keuze voor een ieder vrij. 

 

Planten:  
Op 18 februari hebben Jan Tinhout en Jan Paasman de Medewerkersdag 2012 van de 

Werkgroep Florakartering Drenthe in Zuidlaren bijgewoond. Het was weer een interessant 

programma.  

Op 8 februari hebben wij weer alle bloeiende planten/struiken/bomen genoteerd die nog of al 

bloeien op Dickninge. Dankzij een week strenge vorst was dat er geen één, maar we hadden 

wel een mooie wandeling. 

Op woensdag 7 maart gaan wij dat weer herhalen. Plaats van samenkomst: bij het witte hek 

op Dickninge om 10.00 uur. 

Op de woensdagen 21 en 28 maart gaan we weer per fiets op zoek naar de Wilde narcissen in 

Staphorst en Lankhorst. Plaats van samenkomst is de markt in Staphorst. 

Op donderdagmorgen 5 april starten wij met het zomerprogramma om 9.30 uur op Dickninge. 

Plaats van samenkomst is weer bij het witte hek. De week daarna gaan we ´s avonds om 19.00 

uur, plaats nog niet bekend. En de week daarop weer om 9.30 uur. Zo gaan we komende 

zomer afwisselend ´s morgens en ´s avonds op pad. 

Er wordt gevraagd door de vergadering of de bordjes van “Pluk me niet” weer terug kunnen 

komen op Landgoed Dickninge nu de holwortel weer bloeit.  

 

 

 



Nestkasten:  
12 maart 2012 is de vergadering van de nestkastcontroleurs bij de info van  

S.B.B. om 20.00 uur. Verder wordt er hard gewerkt aan de maatregel om  

verstoringen te voorkomen door het plaatsen van korfjes voor de kastjes. 

 

Ringwerk:  
Jacob Mussche heeft te kennen gegeven te willen stoppen met het ringwerk. 

Harry van Wijk heeft geprobeerd om een bijeenkomst van ringers te  

organiseren, maar dit is tot nog toe niet gelukt. Er wordt nog een nieuwe  

ringer gevraagd. De certificaten voor ringers zijn 3 jaar geldig, daarna moet er  

opnieuw een bekwaamheidsproef afgelegd worden. 

 

Weidevogels:  
Er wordt uitgebreid verslag gedaan door de Heer Wouda. Het begin van de  

lente was volgens hem vorige week te zien aan de Westerstouwe. Er werden  

honderden kieviten, 2 wulpen, scholeksters en tureluurs waargenomen en gehoord. In 2011 is 

er geen zomertaling waargenomen. Bij uitzondering werd er vorig jaar in juli nog een 

wulpenpaar waargenomen. 

De heer Voortman vraagt waarom er op de Vledders geen weidevogels worden 

waargenomen. Het gebied is hier niet geschikt voor. 

 

Roofvogels  
 

Vlinders :   
Geen Bijzonderheden. Gerard Oldeman treedt toe tot de vlinderwerkgroep en  

er wordt een afspraak gemaakt om een nieuwe route uit te gaan zetten.  

 

R. O.:   

Het kappen van bomen in de kernen Punthorst-Rouveen en Staphorst wordt  

vereenvoudigd. 

 

Zoogdieren:  
Informatie is nog niet geschikt voor publiciteit. 

 

Scharrelaar:  
10 mei is de sluitingsdatum waarop de kopij voor de volgende Scharrelaar 

binnen moet zijn. 

 

Natuurreizen: 

Er zijn 23 reizigers, er is 1persoon afgevallen. Wel is te hopen in verband 

met de prijs dat de diesel niet duurder wordt. 

 

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

12-03-2012  Vergadering Nestkastcontroleurs 

17-03-2012  Schoonmaakdag aftrap de heer Alssema 

02-04-2012  LCV  Presentatie Aaldrik Pot (marterachtigen) 

17-04-2012  Staphorstermarkt ( Janny/Jan/Roelof) 

05-05-2012  Vrijwilligersreisje 

07-05-2012  LCV Presentatie Waterschap Groot Salland (Beentjesgraven/KRV/Oldematen) 



 

 

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

28-05-2012  2
e
 Pinksterdag Fietstocht ( Roelof  Talen / Jan Dunnink) 

04.06.2012  Veldexcursie (“de Zonnehorst” Henk Bunskoek excursie ongeveer 1½uur;  

 daarna binnen vergaderen. 

03-09-2012   LCV Presentatie Anne Jan Loonstra ( wilde bijen) 

22-09-2012 1
e
 Heidezuivering ( 1

e
 heidezuivering 1972 dus 40-jarig jubileum) 

13-10-2012  2
e
 Heidezuivering 

05-11-2012   LCV  Lezing over kerkuilen. Johan de Jong 

 

Rondvraag: 

Harm Bloemhof stelt voor om bij alle bedrijven op het industrieterrein  een jaar lang gratis de 

Scharrelaar te brengen. Dit idee wordt met instemming begroet. 

De heer Voortman wil allereerst zijn complimenten maken over de website, maar mist hier 

wel de statuten van de vereniging op. Daarna vraagt de heer Voortman wat de 

leeftijdscategorie is van de leden. Hij stelt voor om te proberen jongere aanwas te krijgen, 

want de vereniging vergrijst. 

Daarna volgt er een discussie hoe jonge mensen lid te maken van de vereniging. 

Daarna merkt de heer Voortman op dat de voorzitter geen decharge vraagt aan de vergadering 

over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Vervolgens wordt deze vraag door de 

voorzitter aan de orde gesteld waarop er door de zaal geen op- of aanmerkingen komen en 

geen tegenspraak is over het gevoerde beleid. 

Harry van Wijk vraagt vervolgens aandacht voor de veldwaarnemingen, deze worden minder 

precies gemeld betreffend het gebied van waarneming. 

 

Daarna worden door Gerard van de Berg de beamer en filmprojector per opbod verkocht, 

helaas wordt bij geen belangstelling de filmprojector ingehouden. 

De beamer wordt voor 50 euro verkocht aan Pieter van de Berg. 

Daarna meldt Gerard dat hij deze morgen 50 kraanvogels heeft zien overvliegen 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de avond. 

 

Na de pauze zal ons wat vertelt worden over natuurherstel door Pieter van de Berg. 

 

De tweede secretaris  Geertje Zwiers                  de voorzitter Jan Vos. 

   

 


