Algemene Jaarvergadering van
de Vereniging voor Natuurbehoud Zuidwolde e.o.
op donderdag 22 maart 2012 om 19.30 uur in de Boerhoorn.
1. Opening door de voorzitter.
Joop Verburg opent met een plantenbordje van de vlindertuin als voorzittershamer. De
bordjes zien er prachtig uit. Er zijn er 160 gemaakt en ze komen bij de desbetreffende planten
in de Vlindertuin te staan. We zijn weer blij met de komst van de aanwezigen. Natuurgenoten
is nog steeds in kleur, er zijn nu advertenties geregeld door Germa, waardoor het blad beter te
bekostigen is.
Afmeldingen: Alma Mulders, Wankja Ferguson, Bert Bernardus, Marianne van de Vliert,
Gerard de Ruiter, Elsa Craanen, Irene Munz.
2. Notulen van de jaarvergadering van 24 maart 2011.
Joop heeft een opmerking: de website was Under Construction, nu is het echter in volle glorie
te bewonderen: wie heeft al gekeken? Toch zeker de helft van de aanwezigen! De website
heeft alleen bestaansrecht als er berichten binnenkomen van anderen en er een goede
webmaster is. Hierop klinkt er een applaus voor Roel Metselaar. Er zijn veel zogenaamde hits
(er wordt vaak gekeken op de website), ook van buiten de vereniging, net als de QR-code op
de routepaaltjes van het Vlinderommetje. Tineke wordt bedankt voor het schrijven van de
notulen (en maakt bij deze weer een nieuwe).
3. Het verslag van de activiteiten van de vereniging in 2011.
Het jubileumjaar is afgesloten, goed bezette vogelgeluidencursus, een prachtig
vlinderscholenproject in de Boerhoorn, en realisering van het Vlinderommetje, hetgeen veel
werk was en waarop heel positief wordt gereageerd.
4. Het jaarverslag van de penningmeester.
Metske licht de balans toe: dit jaar is er wat meer geld besteed aan extra activiteiten in de
verschillende werkgroepen. Onder het kopje projecten valt het Vlinderommetje, het meeste
daarvan is niet op onze balans terechtgekomen maar op die van de gemeente door bijdragen
van TenneT. Aan de Vlindertuin veel besteed: plaatsen van bankjes, renoveren van de
bruggetjes bij de vlindertuin, plantenbordjes. Veel ervan is overigens met subsidie betaald,
dus er is quitte gespeeld: Subsidie is verleend voor jeugdactiviteiten, nacht voor de nacht,
bankjes in vlindertuin (Marius Tonckensfonds). In totaal heeft dit jaar de vereniging E 240,“verlies” geleden, waar er aanmerkelijk meer was gereserveerd voor de viering van het
jubileum. Joop laat een voorbeeld zien van een informatiebord dat bij de Vlindertuin wordt
geplaatst.
5. Het verslag van de kascommissie.
Elza Craanen en Esther Metselaar zijn bij Metske op bezoek geweest: alles kloppend
bevonden en décharge wordt verleend, vergezeld van een enthousiast applaus.
6. Eventuele benoeming van nieuwe leden voor kascommissie.
Elza wil nog een jaar zitting nemen en Jan Huiskes biedt zich aan.
6a. Zwaluwtil (ingelast).
Metske: aanvraag bij de gemeente gedaan, maar wij moeten een bruikleenovereenkomst
ondertekenen, goedgekeurd door de ledenvergadering. Metske antwoordt op de vraag wat een
Zwaluwtil is en waar het geplaatst wordt (Middelveen). Landelijk zijn er al 60 tillen geplaatst.
De Til is eventueel te verplaatsen mocht dat nodig zijn. Het gaat om de vierkante meters
waarop de til staat. De leden gaan akkoord met de overeenkomst.
7. Mutaties in het bestuur:
Alma Mulders heeft besloten haar bestuursfunctie neer te leggen, mede door
gezondheidsproblemen. Wij danken haar voor haar inzet! Vanavond kon ze helaas niet
komen.

8. Benoeming nieuwe bestuursleden.
Wilma Huiskes wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid en met applaus verwelkomd.
9. Nieuws uit de werkgroepen van de vereniging.
• Vlinderwerkgroep: Vlindertuin is weer schoon, en er zijn 43 Sleedoornpage-eitjes
gevonden. Nieuwe plek aan de Slagendijk, het gemeentelijk ecologisch beheersbeleid is
succesvol.
• Plantenwerkgroep: 12 km2 geteld, de nieuwe atlas is bijna rond, 18 april startavond bij
Tineke, iedereen is van harte welkom vanaf 20.00 uur.
• Nestkastbegeleiding: enkele begeleiders stoppen met hun route, zijn er nog vrijwilligers
die met een groep kinderen op pad willen?
• Bomenwerkgroep: boomkap blijft aandachtspunt, Wolter is aanspreekpunt. Wij blijven in
goed overleg met de gemeente. Wat is het standpunt van de vereniging in deze?:
Particuliere bomen mogen gekapt, tenzij zij op de lijst staan voor monumentale bomen.
Wout van der Heuvel suggereert dat de vereniging harder standpunt had moeten nemen
t.a.v. nieuwe regelgeving betreffende de kapvergunningen. De voorzitter oppert dat de
vereniging zijn best wel heeft gedaan, maar zich heeft moeten neerleggen bij de beslissing
van de raad. Wel vraagt hij of Wout mee wil doen in de bomenwerkgroep. Dat wil hij.
• Vogelwerkgroep: Er vindt een vervolg plaats op de vogelcursus van vorig jaar. Deze
cursus zal plaatsvinden in 2013.
• Paddenstoelenwerkgroep: bestaande uit 1 persoon, deze eenmansgroep wil wel uitbreiding
dus liefhebbers melden bij Joop Verburg.
• Uilenwerkgroep: aanmelden bij Jan Huiskes
• Zoogdierenwerkgroep: verenigingsleden gaan meedoen met monitoring op het ecoduct.
10. Bespreking van het excursieprogramma voor 2012.
Het progrqamma is al klaar tot maart 2013
Aandacht voor 15 november fotoavond voor leden Æ in het komende jaar al aan denken en
fotomateriaal maken!
Dag over Wilde Bijen: 30 augustus. Hele dag genieten in de Boerhoorn.
11. Rondvraag en sluiting van het zakelijke gedeelte.
Trudy: zijn wij aansprakelijk voor de vierkante meter? Hooguit als rechtspersoon.
Mevrouw uit Monnikendam: worden bijzondere bomen gered als er bijvoorbeeld de bliksem
in slaat? Het antwoord is Ja. Wij blijven alert.
ASN: spaarrekening kun je zo openen: dank voor de suggestie.
Zoals gebruikelijk nuttigen de inmiddels meer dan 40 aanwezigen op kosten van de
vereniging een kopje koffie/thee met een heerlijk chocolade eitje en kan onze gast van
vanavond zijn voorbereidingen treffen: Andre Donker vertelt ons vervolgens over zijn werk
als boswachter bij Natuurmonumenten en over natuur en cultuur in onze regio, de “gouden
driehoek” met drie Nationale Parken.

