Algemene Jaarvergadering van de
Vereniging voor Natuurbehoud Zuidwolde e.o.
op donderdag 29 maart 2018 om 19.30 uur in de Boerhoorn.
Afwezig met kennisgeving: Karin Boer, Grietje Loof, Wil Folkers, Ruurd van Donkelaar.
1. Opening door de voorzitter. Geen vragen over agenda.
2. Notulen van de jaarvergadering van 30 maart 2017 (zie het verslag op de website van de
vereniging: www.natuurverenigingzuidwolde.nl onder de tab archief).
Vragen:
-hoe verder in de Samenwerking Reestdalenergie en NVZ? Een en ander was overhaast
georganiseerd, mede door de gezondheidsproblemen van Arie. Het bestuur had al besloten daar niet
direct in mee te gaan. De overspannenheid van Arie leverde een probleem op i.v.m. het
penningmeesterschap. Deze problemen zijn door Metske van der Maar geweldig opgevangen en
opgelost.
-er is vorig jaar geen decharge verleend, wordt dat dit jaar voor 2 kasjaren gedaan? Nee, er is
afgesproken dat er tussentijds kascontrole zou plaatsvinden, dit is gebeurd en toen is de afrekening
van 2016 afgerond. Geert heeft dit bij zich voor geïnteresseerden.
De notulen zijn goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.
3. De activiteiten die de vereniging in 2017 heeft georganiseerd zijn in verslagen te lezen op de
website van de vereniging www.natuurverenigingzuidwolde.nl onder de tab uitgevoerde activiteiten.
Verdere activiteiten binnen de vereniging:
a. Herziening van het bomenkapbeleid is niet gelopen zoals we hadden gehoopt, vooral door fouten
in de procedure bij de gemeente en te weinig kennis bij de raadsleden. We gaan nu wel
participeren in een werkgroep die zich gaat buigen over de criteria voor de
bomenmonumentenlijst.
b. Het begraafplaatsbeheer: er wordt wel geruimd in het oude deel, maar het toekomstig beheer
wordt zoveel mogelijk ecologisch gedaan, door dezelfde beheerder als die van het kerkhof in
Fluitenberg. Roel Smid merkt op dat in Hoogeveen de oude graven niet zomaar geruimd mogen
worden omdat de grafrechten voor eeuwig zijn afgesproken. Bestuur zal vragen stellen bij de
gemeente.
c. Over de verschillende werkgroepen valt ook van alles te vertellen, zie Natuurgenoten.
d. Insecten staan zeker op de agenda het komende jaar. Middels inventarisaties en overleg met
allerlei instanties over verbeteren van de leefomstandigheden voor insecten.
e. Monitoring op de ecoducten, het blijkt dat dit een onderdeel is geworden van het leefgebied van
veel dieren.
f. Verkiezingen: de recente gemeenteraadsverkiezingen laat zien dat het verstandig is in de
toekomst meer direct te overleggen met lijsttrekkers over natuurbescherming en -behoud, er is
daar weinig echte kennis.
4. Het jaarverslag van de penningmeester. Het financieel overzicht over 2017 wordt aan het begin
van de vergadering uitgereikt en is te lezen op de website van de vereniging:
www.natuurverenigingzuidwolde.nl (onder de tab archief).
Geert: Contributies zijn voor een deel nog van vorig jaar. Incasso is duur in gebruik, deze post is ook
hoog. Geert heeft een onderscheid gemaakt in vreemd en eigen vermogen in verband met IVNgidsenopleiding. Subsidies heeft de vereniging gekregen van de gemeente voor jeugdwerk en Nacht
voor de nacht, van Tonckensfonds en van NLdoet.
Vraag: is er geen begroting? Gezien de jaarlijkse uitgaven die redelijk gelijk blijven, worden de
bijzondere uitgaven binnen het bestuur besproken. Het vermogen is hetzelfde gebleven, en eigen
vermogen wordt aangesproken bij 50-jarig jubileum in 2021. De extra incasso in 2017 (problemen
bij ING-incasso) vertekent de inkomsten met ca € 1000,-.
5. Het verslag van de kascommissie. Leon van Montfort en Roelof Courtz hebben door
omstandigheden 2x de controle gedaan, door de gebeurtenissen van vorig jaar. Metske heeft het
keurig afgerond en het stokje overgegeven aan Geert. Uitsplitsen van vermogen (in eigen en vreemd)

is heel duidelijk. Contributies moeilijk te controleren door met name gezinsabonnementen. Roelof
suggereert om daar nog eens naar te kijken. Kas zag er verder heel goed uit. Decharge
(=ontheffing/ontlasting ) is verleend, goedkeuring van de jaarrekening die is gemaakt door de
penningmeester.
6. Eventuele benoeming van nieuwe leden voor kascommissie: Leon van Montfort en Wout van den
Heuvel.
7. Mutaties in het bestuur:
De functie van secretaris is vacant. Daarnaast is er nog een vacature voor bestuurslid. Milou neemt
afscheid uit het bestuur, blijft wel betrokken. Momenteel geen kandidaten die zich beschikbaar
stellen.
8. Benoeming nieuwe bestuursleden:
Geert Smid wordt benoemd als penningmeester Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen zich
aanmelden tot aanvang van de jaarvergadering om 19.30 uur bij de zittende bestuursleden. Postadres
is het adres van Germa Kitslaar (’t Heuveltje 2 Zuidwolde) en de digitale berichten gaan naar
info@natuurvereniging.nl.
9. Nieuws uit de werkgroepen van de vereniging.
Nestkastgroep. Basisactiviteit van de vereniging; oproep om actief te worden in de werkgroepen,
vooral om de jeugd te begeleiden, daar ligt onze toekomst.
Vogelwerkgroep wordt nu gecoördineerd door Harmen van der Wal.
Steenuilen Geert Komduur.is coördinator en hij is met de groep bezig met de inventarisatie van de
territoria.
Kerkuilen: Henk Bulder coördineert het Kerkuilen spotten d.m.v. camera’s.
Planten: Rob van Leeuwen coördineert de plantenwerkgroep op donderdagavond.
Dagvlinders: eerste dinsdag van de maand werken in de vlindertuin, dit jaar met gebak, want de
vlindertuin bestaat 20 jaar.
Nachtvlinders: Theo Bakker is coördinator. Er wordt dit jaar zo veel mogelijk geïnventariseerd in
“onbekende gebieden” ter voorbereiding van de provinciale nachtvlinderatlas tzt.
Ecoducten: Nog geen wolven gespot, er zijn veel meldingen en dode schapen, we wachten op
camerabeelden op de ecoducten.
Vlinderommetje: coördinatie door Harry Bulthuis. Fa Buning wil dit jaar in verband met hun 50jarig jubileum dit jaar 2 nieuwe natuurgebieden langs de Ekelenbergweg realiseren. NVZ is van plan
om uiteindelijk via een extra lus aan het vlinderommetje voor deze gebieden ook bezoekers te
trekken.
Eten uit de natuur: Dette Boiten (er moet nog veel groeien).
Pingoruïnes: nieuwe werkgroep met Albert Scholtheis als coördinator.
10. Geen vragen over programma voor deze zomer.
10a. De vereniging bestaat in 2021 50 jaar. We willen een projectgroep samenstellen om het
jubileum voor te bereiden. De voorzitter vraagt of hier vrijwilligers voor zijn, Christel Vandermaele
denkt er nog even over na.
11. Rondvraag en sluiting van het zakelijke gedeelte. Bernard de Vries heeft een boek gemaakt
over micropaddenstoeltjes: te koop voor € 10,-. Geen vragen voor de rondvraag.
Nog een pluim voor Roel Metselaar en Karin Boer, die altijd beschikbaar zijn en veel werk verzetten.
Pien van de Stadt heeft complimenten voor Natuurgenoten. Applaus volgt.
Joop Sluit de vergadering.
Na een korte pauze met gratis koffie en thee vertelde Marc Siepman over samenwerking in de natuur.
Het was een zeer interessante lezing vanuit veel kennis en met verfrissende ideeën die aanzetten tot
nadenken, zeker wat betreft het omgaan met onze grond, het leven hierin en of we onze tuin moeten
mesten of juist niet. De samenleving onder de grond is veel ingewikkelder dat we dachten. De
onderlinge samenwerking is heel intens.
Prachtige elektronenmicroscopische foto- en filmbeelden lieten zien hoe schimmels met “hun
planten” samenwerken en ze beschermen. Met name de beelden van de ringetjes die schimmels
maken waarmee ze schadelijke aaltjes vangen waren indrukwekkend.
Tineke Bos

