Agenda Jaarvergadering 2022

Jaarvergadering van Vereniging voor natuurbescherming Zuidwolde e.o.
op dinsdag 29 maart in de Boerhoorn, aanvang 19.30 uur.
(afw. m.k. Wolter Moorman, Wout van den Heuvel, Carl Maurits, Anneke van Baal)

1. Opening door de voorzitter Joop Verburg. We hebben elkaar lang niet in
levende lijve gezien, blij om weer in een gevulde zaal (ongeveer 30
mensen) te zijn.
2. Notulen van de jaarvergadering 2019 (in 2020 en 2021 zijn geen
jaarvergaderingen gehouden): notulen zijn goedgekeurd.
3. Activiteiten van de vereniging in de afgelopen jaren (het meeste is te
vinden op de website www.natuurverenigingzuidwolde.nl). Er zijn
minder dan normaal activiteiten geweest, maar er zijn wel
ontwikkelingen op bestuurlijk niveau:
Activiteiten veelal op gebied van werkgroepen (punt 8) verdere acties:
• Eikenprocessierups: sluipwesp lijkt een goede bestrijder te zijn.
• Stiggeltie fietspad (later meer over resultaten) . Er komt geen fietspad
op en naast het viaduct. (fietsbrug aan noordkant)
• vissen Waterschap: er zijn goede afspraken gemaakt over het
schonen van sloten. Hopelijk wordt er in de toekomst met meer zorg
schoongemaakt, waardoor de schade aan het leven in de sloten en
oevers beperkt blijft.
• commissie bomen en landschap: voorkomen van willekeurige kap en
vermindering houtwallen.
• nieuwe plan bermbeheer De Wolden: Jaap Mekel verzorgt scholing
van ingezet personeel.
• betrokkenheid bij aanleg wegen en fietspaden en nieuwe gebouwen
(Huus veur sport en cultuur) . De NVZ denkt mee.

4.

5.

6.
7.

• Japanse duizendknoop staat inmiddels op de lijst van invasieve
exoten. De struik mag niet meer vervoerd of verkocht worden, alleen
nog voor vernietiging,
• aanleg nieuwe lus vlinderommetje: een deel van het vlinderommetje
is aangepast.
• bijenproject (nog vrijwilligers nodig)
• bijencursus nu voor 2e keer: hier is subsidie voor ontvangen, voor de
cursus hebben zich al 50 mensen opgegeven.
• aansluiting bij Natuuralert: doel is leren van elkaar. Alle aangesloten
verenigingen in Nederland wisselen kennis en knowhow uit.
• wetgeving voor verenigingen en stichtingen: garantie voor
transparantie in financiën van de vereniging.
Jaarverslagen van de penningmeester 2019 tot en met 2021:
De balans is positief gegroeid, omdat het financieel rustige jaren zijn
geweest, dit vanwege de pandemie: er kon weinig worden
georganiseerd.
Ontvangen subsidies in 2019, 2020 en 2021 van Gem De Wolden, Prins
Bernhardcultuurfonds en Tonckensfonds. Incidenteel ontvangen subsidie
van de Provincie Drenthe en NAM te besteden aan uitbreiding
Vlinderommetje en Wilde Bijen project. In deze jaren zijn een beamer,
een cameraval, een aggregaat en wifi-nestkasten voor scholen
aangeschaft. In 2020 en 2021 zijn de geoormerkte subsidies van de Prov
Drenthe en NAM besteed aan uitbreiding Vlinderommetje en Wilde Bijen
project.
Op een vraag uit de zaal wat geoormerkte subsidie is, antwoordt de
penningmeester dat dit gelden zijn, die voor een vastgelegd project
bestemd zijn en nergens anders aan mogen worden besteed.
verslag van de kascontrolecommissie Wout vd Heuvel en Loes Vink: de
commissie verleent decharge, de boeken zien er zorgvuldig onderhouden
en netjes uit.
benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie: Loes Vink wil volgend
jaar zitting nemen en Arie ten Wolde meldt zich als tweede commissielid.
samenstelling bestuur (Wilma Huiskes is aftredend en er ontstaat dus
een nieuwe vacature) Kandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang
van de jaarvergadering. De voorzitter bedankt Wilma hartelijk voor haar

inzet in het bestuur en overhandigt namens de vereniging een blijvend
boeket in een mooie mand.
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld voor het bestuur.
8. Nieuws uit de werkgroepen van de vereniging
• Vogelwerkgroep Gerrie en Roy (en Martin Beekwilder): kondigen een
vogelexcursie aan naar het Zwarte Gat en naar de Polder nabij Zwolle.
• werkgroep jeugd (Carl Maurits en Albert Heere): opgave is mogelijk
via: nestkastjes2022.nl
• werkgroep kerkuilen (Piet Swierstra en Gerhard Warmink) Piet
vertelt over het werk en geeft aan dat het heel leuk is. Hij vraagt naar
mogelijkheden om een boek te geven aan de kasthouders. Wordt
besproken in bestuur.
• werkgroep Steenuilen (Roelof Nijboer): minder geringd dan
voorgaande jaren
• Werkgroep planten (Martin Stolp): iedereen kan instappen op eigen
niveau, elke donderdagavond. Gegevens gaan naar de centrale
database van floron.
• Werkgroep dagvlinders en vlindertuin (Joop): warme weer van de
afgelopen seizoenen heeft een negatief effect gehad op de
vlinderstand. Elke 1e dinsdag van de maand onderhoud in de
vlindertuin: iedereen is welkom!
• werkgroep Nachtvlinders (Theo Bakker) nachtvlinderproject en
wespvlinders in kwartuurhokken. Nachtvlinderavonden op de website
tijd en plaats.
• werkgroep overige insecten (Joop) O.a. bijencursus
• werkgroep Ecoducten (Reijer): waarnemingen door middel van
bewegingscamera’s
• werkgroep Landschapsbehoud (Joop): de gemeente wordt
gestimuleerd zich in te zetten voor het behoud van waardevolle
landschapselementen.
• werkgroep Vlinderommetje (Jaap Vliegenthart): fam. Buning heeft
stukken land ter beschikking gesteld, waarop de lus is gesitueerd.
Leuk om de voortgang en ontwikkeling bij te houden.
• werkgroep Foodwalk: vacature voor coördinator

• werkgroep Landschapsbeheer (Bert Snippe) Groep heeft hard gewerkt
m.n. in Steenberger Oosterveld
• Werkgroep Pingo (Albert Scholtheis): het plan is om dit jaar weer te
beginnen met de activiteiten.
• Werkgroep paddenstoelen (JOop) Heel veel mooie dingen gevonden
m.n. op begraafplaats
• werkgroep Zoogdieren (Jaap Vliegenthart) regelmatig meldingen.
• overigen: Nieuwsbrief (Carl Maurits), Website (Roel Metselaar en
André Jurjens), Contact met kranten (Hannie Prins)
Alle medewerkers worden door Joop hartelijk bedankt
9. programma 2022 en 2023 (jubileumjaar)
• Jeugdproject VLINDERS in Boerhoorn 1e week juni 2023: de
basisschool kinderen kunnen een week lang genieten van vlinders in
de boerhoorn. In een stikdonkere kamer staan tafels met
bovenverlichting waarop het hele vlinderleven van een of twee
soorten volledig te zien is. Ook worden lessen in de klassen gegeven.
Er zijn veel vrijwilligers nodig voor dit project
• boek over begraafplaats (geschiedenis en natuurwaarde) Er wordt
een boek gemaakt over de geschiedenis en de natuurwaarde van de
begraafplaats met medewerking van Bert Steeenbergen (de
oudheidskamer) en Marga Kool en NVZ (Jan Erik Plantinga en Joop
Verburg). Er zijn 6000 exemplaren in de maak om huis aan huis te
bezorgen in Zuidwolde en omstreken.
10.Rondvraag en sluiting zakelijk gedeelte:
De groep Fotograferen van vogels meldt dat geïnteresseerden hun
mobiele nummer mogen door geven info@natuurverenigingzuidwolde.nl
Hierop aansluitend is de presentatie van foto's en films door René Manger over
het libellenleven: Rene richt zich vooral op het thema Libellen en klimaat en
laat veel mooie filmpjes zien.
Tineke Bos

