
 

Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 7 december 2015 bij KroKo 

MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst. 

 

Aanwezig: 25 personen        

Afwezig met kennisgeving: Gerard v.d. Berg, Jan Huls, Jan Dunnink, Arnold Lassche, Pieter 

v.d. Berg en Niek Gosker  

 

1). Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het 

bijzonder Evert Rolleman, die de presentatie na de pauze verzorgt.  

 

2). Mededelingen:  

- 

 

3).  Ingekomen stukken: 

- 

 

4). Verslag d.d. 2 november 2015: 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Opmerkingen naar aanleiding van het verslag: Jan van Marle deelt mee dat Evert Dijk niet 

meer bij Landschap Overijssel werkzaam; dit ivm de rondleiding door het Dal van de 

Mosbeek. Harry van Wijk deelt mee dat niemand van de vereniging aanwezig was bij de 

Natuurwerkdag. Jan Vos deelt mee dat er nog geen aanmeldingen zijn voor de 

jubileumcommissie. Niek en Gerard zijn bij het overleg met de Agrarische Natuurvereniging 

geweest. De coördinator van de weidevogelwerkgroep A. Bijker is overgestapt naar de 

nieuwe weidevogelvereniging en wij zitten nu zonder. Jan Vos heeft nog een bezoek 

gebracht aan Wouda en heeft geconstateerd dat ook niet veel leden meer actief zijn op dit 

gebied. 

 

5). Werkgroepen: 

Jeugd: Er waren 20 kinderen op de timmermiddag. 

 

Planten: Jan Paasman is genezen verklaard en is op 26 november weer op pad geweest. 

Ze hebben 23 bloeiende soorten bij Dickninge gevonden. Op 30 december om 10.00 uur 

gaan ze in het kader van de Eindejaarsplantenjacht weer lopen bij Dickninge.  

 

Nestkastonderzoek: Er zijn berichten uit het land dat bonte vliegenvangers worden 

vastgebonden in nestkasten om ze als gevangen vogels te verkopen. 

 

Vlinders en libellen: Verzoek van de coördinator om de gegevens op te sturen. 

 

Natuurreizen: Dinsdag 22 december is er een bijeenkomst over de natuurreis 

 

Overige werkgroepen geen bijzonderheden. 

 

6). Wat komen gaat: 

07-11-2015 Natuurwerkdag 

07-12-2015 Ledencontactvergadering met een lezing door Evert Rolleman: “Bomen breed” 

04-01-2016 Ledencontactvergadering met een lezing door Jan van Marle: “Zwerven in de 

natuur” 

01-02-2016 Ledencontactvergadering met een lezing door Arnold Lassche: Georgië/grens 

Azerbeidzjan   

07-03-2016 Algemene ledenvergadering met een lezing door Janny Niehoff: Scharrelen 

door Roemenië   

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

 

 

 



7). Rondvraag:  

Arend Muller: deelt mee dat er op het Zwartemezenpad 2 palen los staan en een boom over 

de weg ligt. En het eind van het pad moet beter aangegeven worden.  

 

8). Pauze en lezing: 

Na de pauze de presentatie  “Bomen breed” door Evert Rolleman. 

 

9). Sluiting: 

Na Evert te hebben bedankt voor zijn presentatie sluit de voorzitter de vergadering en 

wenst een ieder wel thuis. 

 

Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 4 januari 2016. 

 

 

De voorzitter Jan Vos   De notulist Janny Niehoff 


