
Vereniging voor Natuurbescherming Zuidwolde e.o.
Verslag jaarvergadering 25 maart 2015

Met kennisgeving afwezig: Grietje Loof, Alma Mulder, Elsa Craanen,  Henk Bosma, Ruurd van 
Donkelaar,  Karin Boer, Roel en Esther Metselaar. 
Notulist: Tineke Bos. 
Aanwezig 40 leden.
1. Opening door de voorzitter:
Joop opent door ieder hartelijk welkom te heten en verzoekt  vragen compacte vorm te stellen in 
verband met de beperkte huishoudelijke tijd.
2. Notulen jaarvergadering 2014:
Geen vragen.
3. Activiteiten 2014:
Er zijn geen op- of aanmerkingen.  Joop meldt dat we een  website, een facebookpagina, een GPS-
route en een digitale nieuwsbrief hebben. De cijfers laten zien dat deze contactmogelijkheden goed 
bezocht worden. De verantwoordelijken (met name Karin Boer en Roel Metselaar)  hiervoor worden 
hartelijk bedankt . Verder zijn er diverse soorten van overleg met organisaties buiten de vereniging 
zoals gemeente (bermbeheer, aanleg fietspaden, bomenkap)  Provincie (vooral over agrarisch 
natuurbeheer, zie natuurgenoten), Waterschap (over natuurlijk oeverbeheer op structurele basis). 
De vereniging druk bezig met het project in samenwerking met de Vlinderstichting: Idylle. Hiervoor 
hebben al allerlei activiteiten plaatsgevonden (plant- en inzaaidagen), momenteel worden nog 
borden gemaakt en een vlonder in samenwerking met leerlingen van het Terra-College, Meppel. 
Ruurd van Donkelaar is voor de Natuurvereniging de coördinator van de werkzaamheden  
We zijn bezig met een vogelcursus voor kinderen van de basisscholen. Extra hulp wordt te zijner tijd 
op prijs gesteld, dus let op de meldingen.    
4. het jaarverslag van de penningmeester:
Jaarverslag penningmeester. Metske deelt het financieel jaarverslag uit en licht een en ander toe. Er 
zijn nog enkele projecten in verwerkt van vorig jaar. 680  leden, 300 betalende adressen. De balans 
voor 2014 valt iets negatief uit. 
Vraag: worden er diverse subsidies aangevraagd? Dit doen we alleen bij bijzondere projecten. We 
kunnen ons voor een groot gedeelte zelf bedruipen. Verder zijn er geen vragen over het financieel 
jaarverslag.
5. het verslag van de kascommissie:
Kascommissie Ruurd van Donkelaar en Rob van Leeuwen:
Rob vertelt : er was sprake van een  compleet en juist financieel verslag van 2014. De balans  is iets 
negatief, maar er is een eigen vermogen van €8000,=. Natuurgenoten is een grote kostenpost, maar 
het  is het visitekaartje van de vereniging. Door incasso problemen waren de bestuursledenonkosten 
opvallend hoog, dit is weer hersteld. Rob legt de procedure van kascontrole uit: er is 
steekproefsgewijs gecontroleerd, de controlecommissie is tot de conclusie gekomen dat alle 
bonnetjes aanwezig waren (bij Metske wel). Aanbeveling : decharge verlenen. De vergadering stemt 
daar mee in en Metske en de beide leden van de kascontrolecommissie  worden hartelijk bedankt.
6. benoeming nieuwe leden kascommissie:
Roelof Courtz is bereid om naast Rob van Leeuwen plaats te nemen  in de kascontrolecommissie voor
volgend jaar.
 7. mutaties in het bestuur:
Penningmeester Metske van der Maar heeft alles bij elkaar 14 jaar in het bestuur van de 
natuurvereniging gezeten. Hij heeft veel goed werk voor de vereniging gedaan. We nemen afscheid 
van hem in de persoon van penningmeester, maar hij blijft contactpersoon voor de vogelwerkgroep 
en neemt deel aan de organisatie van de vogelcursus voor de basisschooljeugd. 
Anna de Graaff is inmiddels verhuisd naar Uffelte en is en blijft actief in de natuur, al is het dan de 
vogelwerkgroep in  Uffelte. 



Beide bestuursleden krijgen een leuk aandenken en zij worden allebei hartelijk bedankt voor hun 
inzet.
Tineke Bos heeft het secretariaat herkiesbaar gesteld. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn  mag 
ze het secretariaat nog een termijn beheren.
8. benoeming nieuwe bestuursleden:
We zijn blij dat wij een nieuwe penningmeester kunnen voorstellen: Arie ten Wolde  krijgt meer vrije 
tijd omdat hij binnenkort met pensioen gaat en hij is bereid het penningmeesterschap op zich te 
nemen. Hij heeft in het verleden de ledenadministratie  en boekhouding van koorschool Viva la 
Musica gedaan en heeft in de penningen dus de nodige ervaring. Voor de vacature van bestuurslid in 
verband met het vertrek van Anna zoeken wij nog een enthousiast  bestuurslid, liefst iemand die 
contacten heeft met de plaatselijke basisscholen.
9. nieuws uit de werkgroepen van de vereniging:
a) Jeugd/nestkast werkgroep:  coördinator: René Veen. dit voorjaar start naast de nestkastroutes 

een cursus vogelgeluiden voor schooljeugd voor groep 4 en 5.
b) Vogelwerkgroep: contactpersoon en organisatie excursies Metske van der Maar.  
c) Paddenstoelenwerkgroep heeft  1 lid: Joop. Hij laat de Paddenstoelenatlas van Drenthe zien, die 

dit voorjaar is uitgekomen. Hij meldt, dat nieuwe leden van harte welkom zijn.
d) Uilenwerkgroep (en roofvogels): Jan Huiskes en Kees  Contant doen de coördinatie. Kees: wij 

doen vooral steenuilen. Kerkuilen gaan naar Jan Bisschop in de Wijk en met Roofvogels komt de 
werkgroep niet veel in aanraking.

e) Plantenwerkgroep: Martin Stolp gaat de coördinatie van de plantenwerkgroep doen.
f) Dagvlinderwerkgroep:  Oostelijke Vos ook bij ons gezien en van de Zilveren Maan zijn 3 

exemplaren in Reestgebied gevonden. Pieter Zwaan gaat de inventarisaties van dagvlinders 
regelen.

g) Nachtvlinderwerkgroep: Theo  Bakker is coördinator.
h) Zoogdierenwerkgroep: Jaap Vliegenthart is contactpersoon.
i) Ecoductenwerkgroep: coördinator: Joop. Er zijn 2 rapporten gemaakt over de waarnemingen van

alle soortgroepen die in de afgelopen 3 jaar op beide ecoducten zijn gedaan. De ecoducten 
worden veelvuldig door  dieren gebruikt. 

j) Vlinderommetje werkgroep: Kees coördineert. Grote groep, want er is veel onderhoud aan de 
paden te doen. Veel inventarisaties, en veel zaden verspreid dit seizoen. 

k) Bomenwerkgroep:  Wout van den Heuvel , Piet Pilkes , Wolter Moorman: veel kap op privé 
terrein doordat de kapverordening is afgeschaft. De werkgroep zoekt met het bestuur naar 
mogelijkheden om de massale kap inde Wolden in te perken.

10: bespreking van het excursieprogramma voor 2015:
Er zijn geen vragen.
11 Rondvraag en sluiting van het zakelijk gedeelte:
Hero Moorlag: stelt voor om in verband met de bomenkap de natuur en milieufederatie  in te 
schakelen, en ook Peter Venema van de provincie p.venema@drenthe.nl 
Albert Brandsma: motorfestijn in natuurgebied op Sjoerd veroorzaakte veel herrie, veel licht. Wat 
kan er tegen worden gedaan? Dit ligt in Drenthe heel gevoelig, de tolerantie is groot. De eigenaar is 
inmiddels verhuisd, dus misschien lost dit het probleem vanzelf op.

****************************

In de pauze was er gratis Koffie en Thee, daarna vertelde Joop, digitaal wandelend over het
Vlinderommetje, over allerlei  insecten die rondom Zuidwolde voorkomen. Een mooie plaatjestocht,

die de aanwezigen bezighield tot ver na 22.00 uur.

mailto:p.venema@drenthe.nl

