
Algemene Jaarvergadering van  
de Vereniging voor Natuurbehoud Zuidwolde e.o. 

op donderdag 26 maart 2013 om 19.30 uur in de Boerhoorn. 
 

1. Opening door de voorzitter.  
Joop gedenkt Thelma Poulhaupessy, die deze maand is overleden. Zij heeft de vereniging in de tijd dat deze 
zieltogend was, draaiende gehouden en daarna nog vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur. 
Afw. met kennisgeving: Jaap Vliegenthart, Hero Moorlag, Jaap Thijs en Elza Craanen. 
 

2. Notulen van de jaarvergadering van 24 maart 2012.  
Goedgekeurd. 
 

3. Het verslag van de activiteiten van de vereniging in 2011.  
Vooral de EHS is een belangrijk onderdeel van de activiteiten geweest. De boeken konden niet langer in het 
Tonckenshuys staan, nu hebben ze een plaats heeft gekregen bij Rob en Tineke in Stuifzand. De lijst met 
boeken komt te zijner tijd op de website, zodat je kunt kijken wat de vereniging heeft. De boeken kunnen 
geleend worden. 
 
 4. Het jaarverslag van de penningmeester.  
Het jaarverslag is aan de aanwezigen overhandigd. Wij bankieren nu bij de ASN. Er is o.a. een nieuwe 
kraam en een scherm gekocht dankzij giften van het Tonckensfonds. Het onderdeel projecten zijn vooral 
uitgaven voor de bijendag. Natuurgenoten is een iets grotere post door de uitgave in kleur, iets 
gecompenseerd door adverteerders. Geen vragen uit het publiek. 
 

5. Het verslag van de kascommissie. 
Jan Huiskes heeft samen met Elza Craanen tot diep in de nacht de paperassen gecontroleerd bij Metske van 
der Maar en er wordt decharge verleend aan de penningmeester. 
 

6. Eventuele benoeming van nieuwe leden voor kascommissie. 
Jan Huiskes is bereid nog een jaar te zitten en Ruurd van Donkelaar stelt zich beschikbaar. 

 
7. Benoeming nieuwe  bestuursleden.  
Anna de Graaff heeft zich beschikbaar gesteld, ze is nu niet aanwezig maar zij wordt unaniem en met 

applaus benoemd tot bestuurslid van de Natuurvereniging. 
 
8. Nieuws uit de werkgroepen van de vereniging. 

Jeugd nestkasten werkgroep: 
Educatie is een belangrijk onderdeel van ons bestaansrecht.  Opgaven via de scholen stromen al weer binnen 
voor het volgende nestkastseizoen. Af en toe nog geluiden over zielige nestverstoring, Joop licht wat toe en 
komt al pratend tot de conclusie dat het ondanks de nadelen het voor de kinderen een onvergetelijke ervaring 
is om de vogeltjes in de kastjes te zien groot worden. 
Plantenwerkgroep:  
Afgelopen jaar hebben we 16 km-hokken geïnventariseerd, dit jaar gaan we weer met andere vakken bezig. 
Dit voorjaar wordt een planten-determinatiecursus georganiseerd, op woensdag 3 april is de eerste 
cursusavond. 
Bomenwerkgroep:  
Wout van den Heuvel, Wolter Moorman en Piet Pilkes vormen de werkgroep. Doel: bijdragen en versterken 
van het groene karakter van Zuidwolde. Wout licht de doelen, activiteiten en werkzaamheden toe. Vraag van 
Ruurd: is het goed om eens goed te kijken naar het gemeentelijk beleid rondom de snoeiwerkzaamheden. 
Minder snoeien leidt tot bezuiniging. Wout benadrukt dat mensen meldingen moeten doen van zaken die in 
hun omgeving plaats vinden. Graag voeding naar de bomenwerkgroep vanuit de leden van de vereniging! 
Wolter maakt een bericht dat naar de leden gestuurd wordt met een oproep voor meldingen. 
Vogelwerkgroep:  
De werkgroep is, in de persoon van Metske van der Maar, op zoek naar nieuwe leden. Er zijn leden die druk 
zijn met Uilenkasten, maar dit is een aparte groep. 



Paddenstoelenwerkgroep:  
De inventarisatie van Paddenstoelen is leuk, niet gemakkelijk, maar zeker de moeite waard. 
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Joop Verburg. 
Uilenwerkgroep:  
Jan Huiskes, Wolter Moorman en Kees Contant zijn betrokken bij de plaatsing van nestkasten en van het 
controleren van de broedsels en het ringen van de jonge vogels 
Zoogdierenwerkgroep en ecoducten werkgroep:  
Er wordt volop geïnventariseerd op het viaduct: wat passeert er en wat groeit er? De resultaten worden 
uitgewisseld met gemeente en provincie.  
Vlinderwerkgroep:  
Berta Zomer is onze nieuwe secretaris. Er zijn veel Sleedoornpage-eitjes (36) gevonden in december en 
januari. 
Werkgroep Vlinderommetje:  
13 leden zorgen met elkaar voor opruimen, controleren en verbeteren van het ommetje. We vragen ons af of 
er vernielingen zijn, hetgeen over het algemeen erg meevalt. Er is een nieuw tracé aangelegd in het ommetje 
vanwege de uitbreiding van het industriegebied. Door mogelijke financiering van de landelijke 
Vlinderstichting kan daar een vlindervriendelijke strook aangelegd worden. 
Website:  
Roel Metselaar wordt met luid applaus bedankt voor al zijn inspanningen voor de website. 
 

9. Bespreking van het excursieprogramma voor 2012. 
Corry Kreffer: vraagt waar de Kiersche Wieden zich bevinden: bij het doosje bij Meppel. Is er interesse in 
een Excursie naar het buitenland? Niet veel respons. Dit jaar gaan leden van de plantenwerkgroep een week 
naar Bourgondië.  
  

10. Rondvraag en sluiting van het zakelijke gedeelte. 
Geen opmerkingen.  
 
We genieten op kosten van de vereniging in de pauze van een kopje koffie/thee met een heerlijk plakje 
cake/koek. Hans Dekker kan pas om 21.00 uur zijn interessante en rijk geïllustreerde lezing over orchideeën 
in Drenthe vertonen. Tot dan laat Joop tot groot genoegen met zijn ouderwetse dia-apparaat beelden zien 
van orchideeën en andere schoonheden in het Alpengebied.  
 
Met vriendelijke groet, 
Tineke Bos. 
 


