
 
 
                                                                                                                    16-3-2017. 
 
NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering van IVN Noordwest Overijssel, 
Gehouden op maandag 13 maart 2017 in Hoogthij te Steenwijkerwold. 
 
Aanwezig:  
Erica Zwanenburg, Tjallien Muis, Janneke Dijs, Henk en Joukje Buschmann, Jan en Lyda Feenstra, 
Sandra Boers, Albert Steenbergen, Liesbeth Pit, Lucille Keur, Betty Goedhart, Henk Plat, Tjeerd  vd 
Meer, Bertus Otten, Gijs en Adrie Janne Westerneng, John Koreman, Ludi Knol, Ger de Haan, Anneke 
de Vries, Lute Nederhoed, Rian Hoogma, Els Heibrink, Maarten Punt, Henk Mulder en Roely Luyten 
 
Afwezig: er hebben zich een 10-tal personen afgemeld 
 
1 . a. Opening door voorzitter Rian Hoogma. 
Rian opent met het heuglijke feit dat er 7 jubilarissen in ons midden zijn, die allen 25 jaar lid zijn van 
IVN- NWO.  Ze memoreert uit het natuurtijdschrift `het moerasblad` : 
 Het dagelijks bestuur zonder actieve leden is als een Tjasker zonder wind. 
 
     b. Gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Henk Plat- tijdens het testen van de waterinlaat in Wetering-oost is de oeverzwaluwwand 
beschadigd. Het zand achter de wand is weggespoeld. De herstelwerkzaamheden worden op 16 en 
17 maart verricht door Fa. Muis. Er worden per dagdeel twee vrijwilligersgevraagd om hand- en 
spandiensten te verrichten. Het voorstel om deze vraag aan de vogelgroep voor te leggen wordt 
gehonoreerd. 
 
2. Notulen van de Alg. Ledenvergadering van 14 maart 2016.  
- Liesbeth Pit- Hebben de KNNV-leden toegang tot de IVN-groepen/activiteiten en vise versa? 
In het voorgaande overleg tussen IVN en KNNV is het volgende afgesproken: 

Werkgroepen: benadrukt wordt nog eens dat alle leden van IVN en KNNV van alle 
werkgroepen deel uit kunnen maken, waarbij wordt verwacht dat zij meedoen met de gang 
van zaken zoals dat in een werkgroep gebruikelijk is.  

- Henk Plat vraagt of het terugdringen van de financiële buffer van € 35.000 naar € 10.000 niet ten 
koste gaat van het aanvragen van projecten. Maarten pareert dit door te stellen dat het aanvragen 
van projecten altijd mogelijk is.  
Anneke laat weten dat een project ook gefinancierd kan worden door een aanvraag te doen bij het 
Pr. Bernhardfonds. 
 
3. Jaarverslag 2016 van het secretariaat. 
Lute leest het jaarverslag voor. Het jaarverslag is te lezen op de website. 
  
4. Jubilarissen. Rian heeft oude moerasbladen nageplozen waarin ze meerdere anekdotes heeft 
gevonden  die betrekking hebben op de jubilarissen. Deze anekdotes worden voorgelezen, enkele 
topics hieruit zijn: Tjallien is uitgeroepen tot beste gids van Overijssel; een expositie over ringslangen 
heeft een heel groot gebied bereikt en de pentekeningen van Anneke in het natuurblad  werden zeer 
op prijs gesteld. De jubilarissen worden gefeliciteerd en als dankbetuiging in de bloemetjes gezet. 
 

http://www.ivn.nl/


5  Afscheid  wordt genomen van de Bestuursleden Els Heibrink, Lute Nederhoed en 
    de oude redactie Koppel, te weten Adrie Janne en Gijs Westerneng. 
Adrie Janne heeft 15 jaar geleden de cursus voor natuurgids gevolgd. Daarna heeft ze zich gestort op 

de redactie en heeft Gijs gestrikt voor de vormgeving van het destijdse natuurblad `het moerasblad`, 

dat in 2012 overgegaan is als `de Koppel`. Het moerasblad is overgegaan naar de naam Koppel omdat 

de KNNV en IVN samen het kwartaalblad gingen uitgeven . 

Els heeft zich ingezet als coördinator van de excursies en gidsengroep, bovendien is ze zeer actief lid 
van de jeugdnatuurclub Weerribben. Els verlaat het bestuur,maar blijft actief als gids en blijft in het 
JNC. 
Lute heeft zich 3 jaar geleden vrijwillig aangemeld als secretaris. Voordien had hij het secretariaat 
van de rietsnijders onder zijn beheer gehad. Kenmerk: snelheid en accuratesse. 
Allen worden hartelijk bedankt voor hun actieve inbreng en krijgen een VVV-bon en bloemen. 
 
6  Financiën   

A.  Jaarrekening 2016 en Begroting 2017. 
Een korte verklaring van de belangrijkste items: 
-de kosten van het drukken en verzenden van het blad `Koppel` is teruggedrongen van € 800 naar € 
560 per jaar. 
-de vergoedingen zijn hoger dan gebudgetteerd, dat is veroorzaakt doordat er een tegemoetkoming 
is uitgekeerd aan enkele leden als compensatie voor de kosten van de cursus voor natuurgids. 
 
  B.  Verslag van de Kascontrolecommissie . 
Bettie Goedhart en Liesbeth Pit hebben de kas gecontroleerd. Bettie memoreert dat de overzichten  
keurig en adequaat in beeld gebracht. Zij stelt voor decharge te verlenen. Dit wordt met applaus 
aangenomen. 
  C.  Benoeming nieuw lid kascommissie. 
Bettie wordt bedankt. Liesbeth Pit blijft in de kascommissie en Lute Nederhoed vult de open plaats 
aan. 
 
Rondvraag: officieel is er geen rondvraag, maar Henk Plat wil toch graag weten hoe het zit met de 
bestuursleden. 
Rian antwoord dat we op dit moment met 4 bestuursleden doorgaan en we actief blijven zoeken 
naar een vijfde lid. Bij voorkeur iemand die de coördinatie van de gidsengroep/excursies op zich wil 
nemen. 
 
PAUZE  met een kopje koffie of thee. 
 
 
7  Gastspreker Drs. Jos Hooijmeijer,  onderzoekmedewerker van de Rijksuniversiteit Groningen, 
Overigens is Jos  in deze regio niet helemaal een onbekende, want ongeveer 10 jaar  
 geleden heeft hij als boswachter in Natuurgebied De Wieden gewerkt. 
 
Jos onderzoekt het wel en wee van de weidevogels, maar heeft zich met name toegelegd op het 
onderzoek naar de leefomstandigheden van  Grutto`s. 
Hij start met een film in het overwinteringgebied in Portugal, waarin hij laat zien dat 30.000- 40.000 
grutto`s op- en rondvliegende bewegingen maken. Indrukwekkend. 
Niet alle grutto`s trekken naar Afrika, grote groepen blijven in Spanje en Portugal op de rijstvelden 
overwinteren. Eind februari/maart trekken de grutto`s naar het noorden en 45 % van de Europese 
grutto`s broedt in Nederland. De grutto`s komen bijna altijd in hetzelfde of naastgelegen gebied 
terug. Vanaf de 60-er jaren is het aantal broedparen teruggelopen van 120.000 naar 30.000.  



De oorzaak daarvan is dat er te weinig jonge grutto`s blijven leven. Slechts 10 % van de jonge grutto`s 
is in staat te overleven. Dus niet het afschieten van volwassen dieren onderweg, maar het probleem 
ligt grotendeels in ons eigen land.  
Intensivering van de landbouw, versnippering van de leefgebieden en predatie zijn daarin de grootste 
boosdoeners.  
Doordat de natuurgebieden overgedragen zijn naar de provincies heeft hierin geen positief effect. 
Iedere provincie kan zijn eigen beleid uitstippelen, terwijl landelijke regie nodig zou zijn. 
Het is een indrukwekkend verhaal, mede doordat Jos een goede verteller is. 
 
Jos wordt na zijn presentatie hartelijk bedankt en is hopelijk nog een keer bereid een verhaal te 
komen houden. 
 
 
8  Om 22.15 wordt iedereen bedankt voor de aanwezigheid en de bijeenkomst afgesloten met  een 
drankje. 
   
 
 
 


