
Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 8 januari 

2018 bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42, IJhorst 
 

Aanwezig: 32 personen;  

Afwezig met kennisgeving: Roelof Talen, Mirjam Fagel, Pieter v.d. Berg 

 

1). Opening: 

De voorzitter opent de eerste vergadering in 2018, tevens nieuwjaarsbijeenkomst. Hij heet alle 

aanwezigen van harte welkom. 2017 Was een jubileumjaar voor de vereniging, maar in 2018 

bestaan de Jeugdwerkgroep “Weer of geen weer” en de werkgroep Nestkastonderzoek 60 jaar. 

Hopelijk draagt ook in 2018 ieder zijn steentje weer bij aan de natuur.  

 

2). Mededelingen:  

Koffie en knieperties zijn van de vereniging. 

 

3).  Ingekomen stukken: 

- 

 

4). Verslag, d.d. 4 december 2017: 

Het verslag van 4 december 2017 wordt goedgekeurd.  

 

5). Werkgroepen: 

   

Planten: 

Jan Paasman: Op 28 december vorig jaar zijn wij naar landgoed Dickninge bij De Wijk 

geweest. Wij hebben daar alle bloeiende planten-, struik- en boomsoorten geteld. Wij vonden 

14 soorten. Op 25 januari gaan wij het tellen herhalen. Start om 10.00 uur bij het witte hek. 

 

Nestkastonderzoek: 

Werkgroepvergadering is in verband met de sneeuw uitgesteld. Uitnodiging voor een nieuwe 

vergadering komt binnenkort. 

 

Jeugd: 

Komende zaterdag 13 januari wordt de laatste bijeenkomst van het programma 2017 

gehouden, waarbij een film wordt vertoond, quiz wordt gehouden en ook het programma voor 

2018 wordt gepresenteerd.  

De schoonmaakdag is op 24 maart 2018. 

 

Andries Bos van de Bijenhoudersvereniging Nieuwleusen e.o. meldt een ziekte bij essen, die 

hieraan dood gaan. Hij heeft verzoek bij de gemeente Dalfsen gedaan om bij herplant rekening 

te houden met bijen en andere insecten, en dus bomen zoals lindes, esdoorns en tamme 

kastanjes te planten. Daarmee komt er meer variatie.  

 

Redactie: 

Dit is de laatste week om kopij in te leveren voor de volgende Scharrelaar. 

 

6). Wat komen gaat: 

05-02-2017 Ledencontactvergadering: na de pauze Martijn Bunskoek met vogeltelling 

in Iran 

05-03-2018 Jaarvergadering: na de pauze Mirjam Fagel met een terugblik op het 

Jubileumjaar 

09-04-2018 Ledencontactvergadering: na de pauze Janny Niehoff met Scharrelen door 

Roemenië  

02 tot 12-05-2018 Natuurreis naar Letland gaat door met 24 deelnemers 

 

 

 

 

 



 

7). Rondvraag:  

Roelof Jan Koops: Zijn bezwaar tegen de legeskosten van de gemeente, voor het aanleggen 

van een poel, is niet gegrond verklaard. Reden: er wordt niet verdiend op legeskosten voor 

vergunningen. Het zou een goede zaak zijn, wanneer de vereniging zich hard maakt voor het 

goedkoper maken van legeskosten voor aanvragen bij de gemeente, die de natuur ten goede 

komen. 

Jan Paasman: heeft een mail gestuurd naar Susan Brand van de gemeente Staphorst, omdat 

er onderhoud gepleegd is bij een vijver, waar orchideeën groeien. Deze zijn door dit 

onderhoud geruimd, terwijl dit een beschermde plant is. Jan Dunnink geeft aan, dat het 

belangrijk is om waarneming van beschermde planten door te geven aan de gemeente.  

 

8). Sluiting: 

Helaas is Nico Arkes van Staatsbosbeheer niet gekomen om zijn presentatie te geven: 

Heidevelden en de bijen, die daarop vliegen. Als alternatief is na de pauze de film Holland, 

Natuur in de Delta vertoond, die de jeugd komende zaterdag ook zal zien. 

Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 5 februari 2018. 

 

 

De voorzitter Jan Vos   De notulist Janny Niehoff 


