Notulen van de
Algemene Jaarvergadering van de
Vereniging voor Natuurbehoud Zuidwolde e.o.
op donderdag 27 maart 2014
om 19.30 uur in de Boerhoorn.

1. Opening door de voorzitter Joop Verburg.
Welkom: de opkomst is weer goed en Joop waarschuwt ons vanuit zijn rolstoel dat
vogeltjeskijken gevaarlijk werk is. Metske zit in zijn laatste jaar als penningmeester.
2. Notulen van de jaarvergadering van 26 maart 2013 (zie het verslag op de website
van de vereniging: www.natuurverenigingzuidwolde.nl onder de tab archief) zijn
goedgekeurd.
3. De activiteiten die de vereniging in 2013 heeft ondernomen zijn te lezen op de
website van de vereniging www.natuurverenigingzuidwolde.nl onder de tab
uitgevoerde activiteiten. Geen vragen of opmerkingen. We zijn ook met andere
activiteiten bezig: overleg met de gemeente.(CO2 reductie, bermbeheer,
planteninventarisaties en monitoring in deze bermen), contact met Landschapsbeheer
Drenthe over foodwalks, contact met de provincie over de Ecologische
Hoofdstructuur, contacten met zusterverenigingen Staphorst/IJhorst en Balkbrug over
het behoud van Reestdal in de EHS, samenwerking met Gradient over beheer het van
het Vlinderommetje, overleg met waterleidingmaatschappij Drenthe over
inventarisaties, contact met het Drents Landschap over monitoring van de ecoducten
etc.).Vragen:
Roel Metselaar: Is er ervaring over bermbeheer in de rest van het land? Bermen zijn
belangrijk, ecologisch beheer zorgt voor diversiteit in de begroeiing. Omdat er zoveel
bermen zijn is goed beheer van belang. Rijkswaterstaat bijvoorbeeld heeft goede
ervaringen.
Roel Smit: uit onderzoek blijkt dat op groene schoolpleinen minder wordt gepest, voor
zover we weten wordt hieraan in de gemeente niet extra aandacht aan geschonken.
Scholen zijn over het algemeen erg bereid mee te werken aan natuuractiviteiten.
Stichting Springzaad zet zich in voor deze activiteiten, Ruurd van Donkelaar is hier
druk mee.
4. Het jaarverslag van de penningmeester. Het financieel overzicht over 2013 wordt
aan het begin van de vergadering uitgereikt. Er is een reservering van 2000 euro op de
balans van dit jaar voor Grassencursus en Vlinderommetje.
5. Het verslag van de kascommissie: Jan Huiskes en Ruurd van Donkelaar hebben de
kas gecontroleerd: helder en goed vergelijkbaar. Complimenten voor de accuratesse,
prima gedaan, decharge voor de penningmeester.
6. Benoeming van nieuwe leden voor kascommissie. Ruurd van Donkelaar en Rob van
Leeuwen maken deel uit van de kascommissie voor volgend jaar.
7. Nieuws uit de werkgroepen van de vereniging:
Nestkast: schooljeugd heeft net een uitnodiging ontvangen, er zijn nu al 50
kinderen.opgegeven. Waarschijnlijk komen we rond de 70 kinderen die meedoen dit
jaar. Rene Veen is nu coördinator, Gerard de Ruiter wordt hartelijk bedankt voor zijn
inzet.

Vogels: is geen echte werkgroep, Metske coördineert. Er vindt een vervolgcursus
vogelgeluiden plaats dit jaar, bestaande uit een niet zo grote, maar wel heel
enthousiaste groep.
Vlinderwerkgroep: de vlindertuin heeft een kalkrijk reliëf gekregen. Ook dit jaar
willen we de nachtvlinderactiviteiten uitbreiden, met name op campings om deskundig
toerisme te bevorderen.
Planten: dit jaar een cursus grassen en zeggen, gefinancierd door subsidies
(vlinderstichting en gemeente). De studiegroep zit al vol.
Vlinderommetje: verbazingwekkend hoe netjes het er in de route bij ligt. Er zijn
ontwikkelingen bij het bedrijventerrein, maar het pad blijft hierbij altijd begaanbaar en
hierdoor zijn de vorderingen goed te volgen.
Bomen: Wolter vraagt wat de indruk is van het publiek over het boombeheer in het
algemeen? We komen niet veel verder dan stormschade, maar dit is een vrij natuurlijk
proces
Paddenstoelen: leuke vondsten (zie natuurgenoten)
Uilen: Jan heeft met Kees de Uilenkasten op de route hersteld en ze houden het
bestand van Steenuilen in de gaten. In twee kasten zat een Eekhoornnest.
Roel en Karin zorgen voor de website en facebook van de vereniging. Veel goede
reacties. Dank voor hen beiden voor hun geweldige inzet!
Ecoducten: waarnemingen 2013 zijn verwerkt door Jaap Vliegenthart, er komen leuke
en interessante passanten op de ecoducten. Twee camera’s zijn gestolen. Er wordt
overlegd over vervanging.
Kraam: graag liefhebbers voor bemensing van de kraam. Verder is de vraag van
belang voor welke activiteiten de kraam wordt ingezet: natuur en milieu moet voorop
staan, dus de inzet zal niet zo frequent zijn.
8. Bespreking van het excursieprogramma voor 2014.
17 mei: workshop eten uit de natuur
Joop overhandigt een lekkere fles wijn aan Kees omdat hij bij bijna alle activiteiten
aanwezig is en heel veel activiteiten daadwerkelijk ondersteunt.
9. Rondvraag en sluiting van het zakelijke gedeelte.
Anna: Het was te druk bij de paddenstoelenkookactiviteit, het maximale aantal
deelnemers moet echt gehandhaafd worden en deelnemers moet wel een eigen lunch
meenemen.
Roel: Volgend jaar weer een excursie naar het Boerckener Paradies.
Johan Schuinder: excursie naar het Hunzedal en Meerstalblokken (ganzen).
Elly de Haas was vol lof over Natuurgenoten.
Joop sluit de vergadering.
Na een korte pauze met gratis koffie en thee
laat bioloog Kees Boele ons de wondere wereld van nachtvlinders zien.
Zie het verslag van Yvonne van Amerongen.

