Het bestuur van IVN De Wâlden doet een noodoproep aan de leden.
We hebben een vacature voor penningmeester
vanaf de voorjaarsvergadering 2017
Deze vacature is cruciaal voor het functioneren
van onze afdeling. Buiten dat is het wettelijk
vastgelegd dat er een penningmeester is in een
verenigingsbestuur. Dat deze functie niet gecombineerd mag worden met de functie van voorzitter
is ook vastgelegd. Zonder invulling van deze functie kan het bestuur niet verder. Meld je dus bij
een van de bestuursleden als je vragen hebt, belangstelling hebt of misschien iemand weet voor
deze functie!
Voorwoord
De heerlijke nazomer doet ons goed. De natuur bereid
zich voor op de ruststand. Ook bij ons neemt het aantal
activiteiten af. Even rust om straks weer enthousiast de
nieuwe planning te maken voor 2017.
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Van de bestuurstafel
Terwijl de mussen van het dak vallen en de natuur
zindert onder een aantal tropische dagen in de maand
augustus, is het alweer tijd voor het herfstnummer van
’t Plúske. Warme dagen, maar ook veel regen en
daarmee allerlei overlast van ongetwijfeld nuttige
beestjes in de natuur (slakken in de moestuin!), de
zichtbaar korter wordende dagen, wat gaat dit jaar
snel! Gelukkig hebben we een nieuwe webbeheerder
gevonden, Harry Velvis, die zich bezig gaat houden
met het vullen van de nieuwe afdelingswebsite. Kijk er
eens naar. De jeugdbegeleiderscursus, georganiseerd
samen met de andere Friese afdelingen, gaat eind september van start. Voor informatie en aanmelden (vóór
15 september as.) even mailen met Monique Winters
(m.winters@ivn.nl).
Een thema voor de ledenbijeenkomst in oktober is gekozen, voortgekomen uit wensen van de leden, en de
spreker voor deze avond is gevonden. Schrijf alvast in
je agenda, 24 november 19.30 uur in De Fûgelhelling,
leuke en interessante lezing over paddenstoelen. Een
gezellige open dag in het IJstijdenmuseum en de Natuurtuin in Buitenpost eind augustus, waar ook het IVN
aanwezig was, levert vast ook weer naamsbekendheid
op. En daarmee misschien geïnteresseerden die geprikkeld zijn om meer te willen weten van de natuur.
En ouders of grootouders die hun interesse doorgeven
aan (klein-)kinderen, zo behouden we generatie op
generatie belangstelling en natuurlijk passie voor de
natuur!
Soms is de natuur zo klein en dichtbij zoals tijdens de
jeugdexcursie over waterdiertjes, soms ook groter en
diepgaander zoals een wandelexcursie waarbij stilgestaan wordt bij de landschapsontwikkeling door de
eeuwen heen. Dat is zo leuk aan de diversiteit van de
excursies van onze afdeling en dat is iets om trots op
te zijn! Laten we met elkaar zorgen dat we dit samen
nog jaren kunnen doorgeven!
Een mooi najaar gewenst!
Els Steinmann
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Lezing paddenstoelen IVN De Wâlden

Wist je …
 dat er meer dan 6000 paddenstoelensoorten in Nederland zijn waargenomen?
 dat het grootste organisme op aarde een zwam is?
 dat het heel goed mogelijk is dat in je tuin paddo’s
groeien?
 dat cantharellen niet gekweekt kunnen worden, in tegenstelling tot champignons?
Wil je eens wat meer aan de weet komen over paddenstoelen,
dan heb je die kans in de maand november. Gosse Haga, amateur-mycoloog, zal vertellen over allerlei facetten van de wereld van de paddenstoelen aan de hand van een beamerpresentatie. Hij legt uit wat de functie van de paddenstoel in de
natuur is en heeft verhalen over eetbaarheid en giftigheid,
paddo’s en het paddoverbod, paddenstoelen en kabouters,
enzovoort, enzovoort.
Uiteraard kun je hem dan zelf ook met vragen over paddenstoelen bestoken.
Wanneer:
Donderdag 24 november 2016
Hoe laat:
aanvang 19.30 uur
Waar:
de Fûgelheling, de Feart 1 9247 CK Ureterp

redactie
Yttje Cnossen, Mirjam Frieswijk,
Antoinette Strating, Dick Stolk
itpluske@hotmail.com
sluitingsdatum kopij winternummer
1 nov. 2016

Nationaal park De Alde Feanen is een laagveenmoeras
van ongeveer 2300 hectare en ligt in het hart van
Friesland. In 1932 kocht It Fryske Gea dit gebied aan.
Het landschap bestaat uit meren, petgaten, rietlanden,
ruigten, struwelen en moerasbossen. Deze afwisseling
van water en land zorgt voor een grote variatie aan
planten en dieren. Er zijn ongeveer 450 soorten planten en 100 soorten vogels. Vogels die in dit gebied
voorkomen zijn onder andere de buizerd, de blauwe
kiekendief en de slechtvalk. De ontdekking van bijzondere planten en vogels levert onder de vrijwilligers van
IVN De Wâlden soms een uitgebreide discussie op.

website
www.ivn.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/de-walden
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Vaartocht IVN De Wâlden
De lijsterbessen pronken met hun rode vruchten ten
teken dat de zomervakantie voorbij is en het leven
weer zijn gewone dagelijkse gang gaat. Voor de vrijwilligers van IVN De Wâlden is het een mooie tijd om elkaar weer eens te ontmoeten. Vijftien personen nemen
op zaterdag 3 september deel aan het vrijwilligersuitje,
dat georganiseerd is door het bestuur. Sommige bestuursleden hebben goede contacten met It Fryske
Gea, zodat er creatief kan worden omgegaan met het
aanbod voor deze tocht. Omstreeks half twee vertrekt
de groep voor een excursie door het Nationaal Park De
Alde Feanen, met fluisterboot De Blaustirns, een vaartuig dat gebruik maakt van zonne-energie en daardoor
vrijwel geen geluid produceert. Het weer is prima, zonneschijn en een briesje, echt waterweer!

herfst
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Jeugd
Uilenballenpluizen, voor kinderen van
6-12 jaar Wat zit er in zo’n braakbal?
Met behulp van een (gesteriliseerde)
braakbal en een zoekkaart ontdekken
wat er op het menu van de uil stond
(woel-muis of vogel?). Verplichte opgave
vooraf tot één dag van tevoren. Maximaal 20 kinderen.
Locatie: Kiehool, Schoolstraat 102, Burgum
Tijd:
woensdag 19 oktober 2016 van
14.00 – 15.30 uur Opgave: Betty Kooistra 0511-463681

Volwassenen
Paddenstoelen in de herfst
It Fryske Gea in samenwerking met IVN
De Wâlden.
Locatie: kantoor It Fryske Gea, van Harinxmaweg 17, Olterterp
Tijd:
zaterdag 8 oktober 2016 van
14.00 -16.00 uur
Opgave: Jan Baron 0512- 519490
De heide van Harkema en Dam Jaarsma
Locatie : Harkema, parkeerplaats bij
Themapark De Spitkeet, de Bulten.
Tijd : zaterdag 29 oktober 2016
van 10.00 - 12.30 uur
Opgave: Mirjam Frieswijk 0512-47102
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De Alde Feanen is een
onderdeel van de ecologische
hoofdstructuur
van
Nederland (EHS)
ook wel genoemd Natuurnetwerk Nederland,
dat bestaat uit stelsel
van bestaande en toekomstige
natuurgebieden in Nederland. Daarbij is het de bedoeling de biodiversiteit in Nederland te
behoeden voor verdere achteruitgang. Voor De Alde
Feanen vereist dat een bepaalde aanpak van het landschapsbeheer. Sommige gedeelten zijn gesloten voor
publiek en op bepaalde plaatsen worden delen van de
rietvelden niet gemaaid ten behoeve van o.a. de visarend en de roerdomp. Het grootste deel van De Alde
Feanen is evenwel vrij bevaarbaar en in samenwerking
met De Marrekrite zijn er aanlegplaatsen gemaakt waar
recreanten kunnen aanmeren en overnachten.
In de loop der tijden heeft de mens een rol gespeeld in
dit gebied. Van oudsher is De Alde Feanen, de naam
zegt het al, een turfwinningsgebied. De baggelaars pasten daarbij de Friese methode toe. De veenbazen voeren daar wel bij, maar voor de arbeiders en hun gezinnen was het armoe troef.
Als iedereen aan boord is, heet voorzitter Els Steinmann namens het bestuur alle vrijwilligers van harte
welkom en bedankt iedereen voor de inzet van het afgelopen jaar. Vervolgens geeft Betty Kooistra informatie over de route van de excursie. De kaart en de aanwijsstok komen daarbij tevoorschijn.

Op deze plaats komen bijzonder planten voor. De plantenkenners buigen zich over de vraag of dat groene
blaadje behoort aan een waterwinde of een moerasviooltje. Lastig om te determineren wanneer er geen
bloemen zijn. Gelukkig maakt de moerasandoorn met
zijn roze bloemen de herkenning wat gemakkelijker.
Ook planten die allang zijn uitgebloeid zijn in deze tijd van het
jaar bieden interessante aspecten.
De
bruine
uitgebloeide
schermen van de gewone berenklauw zijn geschikt voor het zetten van thee.

Na het bezoek aan de Twa-Sân-Mêden wacht een lekkere verrassing. Schipper Henk en zijn vrouw Anneke
hebben gezorgd voor koffie en thee aan boord. Dankzij Mirjam Frieswijk zijn er heerlijke koeken van de
bakker in Surhuisterveen. Er blijft geen kruimeltje van
over!
Opvallend in dit gebied zijn de appelbomen. Je zou de
appels zo willen plukken. Een verklaring voor het voorkomen van deze fruitbomen ligt in het gegeven dat
met het storten van afval in vroeger jaren ook vruchtenzaden meekwamen, die zich in de loop der tijd
spontaan tot volwassen bomen hebben ontwikkeld.

Onderweg is er van alles te zien en te horen. Een hoog
gepiep wordt door de vogelaars onmiddellijk bestempeld als ijsvogel. Een ander, luider gepiep, blijkt een
jonge fuut te zijn die zich enorm inspant om achter een
van zijn ouders aan te zwemmen teneinde een visje te
verorberen.
Bij de Twa-Sân-Mêden legt De Blaustirns aan. De bootgasten mogen op het eiland een wandeling maken. Een
padje wordt bewonderd om zijn mooie goudgerande
ogen.

herfst
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De es, Fraxinus exelsior, doet het
minder goed. Deze boomsoort lijdt
onder een schimmel, Chalara fraxinea en vele exemplaren leggen ten
gevolge daarvan na verloop van tijd
het loodje. De schipper trakteert de
vrijwilligers nog op een extra vaarrondje langs de Rengerspôle en
over de Spikerboar. Dat blijkt een
gouden greep. Er wordt een roofvogel gespot. De vraag is of het om
een visarend of een zeearend gaat.
Een uitgebreide discussie is het gevolg van deze waarneming. Met
behulp van schipper Henk wordt
vastgesteld dat het gaat om een
jonge zeearend. Een eindje verderop is een bruine kiekendief druk
bezig met het vinden van een prooi.
Het levert een uniek schouwspel op.
Daarna vaart de Blaustirns richting
thuishaven. De voorzitter bedankt
alle aanwezigen, waarna een applaus voor het schippersechtpaar
volgt. Ieder vrijwilliger kan met genoegen terugkijken op een geslaagde middag.
Yttje Cnossen
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‘Kunstbomen’ helpen vleermuizen
Vleermuizen maken daadwerkelijk gebruik van de
nieuwe zogeheten hop-overs die in de middenberm van
provinciale weg N381 o.a. ter hoogte van Wijnjewoude
zijn geplaatst.
Dit blijkt uit onderzoek dat ecologische adviseurs in
opdracht van de provincie uitvoerden. Zij constateerden
dat in de eerste twee uren na zonsondergang tientallen
vleermuizen de hoge objecten aan de weg passeerden.
Op meerdere plaatsen langs de N381 richtte de provincie na de verbreding van de weg hop-overs op. Die dienen als vervanging van bomen die voor het extra asfalt
moesten wijken.
Vleermuizen gebruiken de bomenrijen als oriëntatiepunten tijdens hun vliegtochten tussen hun verblijfplaats en jachtgebied. Dankzij de hoge hop-overs wordt
het gat tussen de bomen aan weerszijden van de weg
niet te groot en raken de nachtvliegers niet in de war,
of vliegen ze zich te pletter, zo is de gedachte.
Nu blijkt dat de ultrasone bakens ook daadwerkelijk
werken. Onderzoekers spotten gewone dwergvleermuizen, ruige dwergvleermuizen, laatvliegers, maar ook
grootoorvleermuizen. Vooral de aanwezigheid van die
soort noemt men ,,een mooie opsteker’’. Grootoorvleermuizen zijn namelijk sterk afhankelijk van vliegroutes, leggen korte afstanden af en hebben veel moeite met het oversteken van wegen en open terreinen.
Dick Stolk
Bron: Leeuwarder Courant 13 juli 2016
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Dierendag
Een oproep voor een activiteit waarvan het mooi
zou zijn als er IVN leden aanwezig kunnen zijn.
Het gaat om zondag 2 oktober aanstaande, bij De
Naturij in Drachten. Er is dan een dag voor kinderen, Dierendag. De dag is van 11.00 uur tot
16.00 uur. Voor deze dag worden allerlei natuuren dierenorganisaties uitgenodigd. De Tuuregluur
kan ook aanwezig zijn, nu de bezetting nog! Ik
zelf kan aanwezig zijn vanaf 11.00 uur tot uiterlijk
14.00 uur. Wie kan en wil nog meer iets vertellen
over IVN en informatie uitdelen aan kinderen en
begeleiders?
Ben je in de gelegenheid om een gedeelte van de
dag aanwezig te zijn meld je a.j.b. aan bij
Els Steinmann
elssteinmann@upcmail.nl
Spechten, aangepast aan zwaar werk
Het is heerlijk om door het bos te lopen en dan verrast
te worden door de roffel van een specht. Een prachtige
manier om kinderen opmerkzaam te maken op de dingen die in de natuur gebeuren.
In het broedseizoen laat het mannetje duidelijk van
zich horen om de aandacht van de vrouwtjes te trekken . Hij slaat ongeveer 10.000 keer per seizoen tegen
een boom. Als hij een vrouwtje gevonden heeft moet
hij ook nog eens een nest uithakken. Elke slag heeft
dan een snelheid van 25km/uur. Een behoorlijke klap
dus.
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Krijgt de specht dan geen koppijn?
Nee, de kop en het lijf zijn helemaal
aangepast voor het zware werk.
De schedel is redelijk dik en de hersenen zitten daar heel stevig in vast
zodat ze niet kunnen schudden.
Tussen de snavel en de schedel zit
nog een stootkussen wat de klappen opvangt.
Vlak voor de snavel de boom raakt
spant de specht zijn spieren en de
klap wordt opgevangen door de
botten. Daarnaast is er het knipvlies( een soort derde ooglid) in de
ogen dat vlak voor dat de snavel de
boom raakt zich sluit en voorkomt
dat de oogbol uit de kas vliegt.
Vinden van voedsel, een hele
klus
Als een specht op zoek is naar
voedsel speurt hij op en tussen de
schors van een boom en dan hoor
je meestal een zacht geklop. Hij
wrikt en hakt met wat kracht zijn
snavel tussen en achter de schors
om daar allerlei kleine beestjes te
pakken. Dat hoor je dan als zacht
geklop.
Voor het pakken van die beestjes
gebruikt hij zijn tong van wel 10 cm
lang. Maar waar laat je die tong als
je hem even niet nodig hebt. In je

snavel proppen is bijna onmogelijk. Hij heeft daar een
ingenieuze oplossing voor. Hij bergt de tong op “boven
op zijn schedel”.
De tong is vastgehecht aan het rechter neusgat. Vandaar splitst hij in tweeën en gaat onderhuids achterlangs over de schedel. Aan de voorzijde komt de delen
weer samen. De tong komt dan via de onderkaak weer
omhoog . Hij kan hem dan erg ver uitsteken om bij al
het lekkers te komen.
We kennen in Nederland 5 spechtensoorten: Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht,
Groene specht en Zwarte specht. Deze laatste twee zijn
eenvoudig aan hun kleur te herkennen. En deze twee
spechtensoorten lusten ook graag mieren! Als ze een
mierenhoop ontdekken gaan ze er heen om mieren te
vangen en het mierennest wordt dan ook wel eens wat
beschadigd.
Bron: boek “waarom krijgt een specht geen koppijn”
Monica Wesseling, website Koos Roggeveld
natuurfotografie
Zwarte specht

Vlinders spreken tot de verbeelding van veel mensen,
die prachtige fladderaars, met vaak spectaculaire kleuren. Dat er uit een vlindereitje een rups te voorschijn
komt is een hele verrassing als je dat voor de eerste
keer hoort. Rupsen spreken minder tot de verbeelding.
Daar komt nog bij, dat ze vaak erg vraatzuchtig zijn.
Denk maar aan de rupsen op je boerenkool, binnen de
kortste keren is je oogst verdwenen in de maag van de
rups. Toch kan je niet zonder rupsen, wil je van vlinders blijven genieten.
Iedereen kent het verschijnsel metamorfose dat voorkomt bij insecten, de gedaanteverwisseling.
Een eitje verandert in een rups, de rups vervelt een
paar keer, verpopt dan en uit de pop komt het volwassen dier, het imago. Bijvoorbeeld een vlinder, een kever, een bij. Dit is de volkomen gedaanteverwisseling.
Er zijn overigens insecten waarbij uit het ei een diertje
komt dat al een beetje op het volwassen dier lijkt, een
bladluis of een sprinkhaan bijvoorbeeld.
De rups ondergaat een aantal vervellingen. Bij elke
vervelling is het dier een slag groter en na vijf of zes
vervellingen verpopt de rups. Wat veel mensen niet
weten is dat bij sommige vlinders de jonge rups er
heel anders uitziet na elke vervelling. Je kunt daardoor nogal op een dwaalspoor worden gezet. Je denkt
dat je met verschillende soorten te maken hebt. Hierbij
een aantal voorbeelden.

Grote Bonte specht

Groene specht

Als eerste de Merians rups of borstelrups, het imago is
een bruinige vlinder. De rups is heel herkenbaar. Nu
het verschil, de jonge rups heeft maar twee borstel op
het lijf, de volwassen rups vier.

Rupsen
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Tussen de borstels is een zwart vlak
dat goed te zien is als het dier zich
kromt. Bij de jonge rups is er maar
één zwart vlak en bij de oude zijn
het er drie.
Een tweede voorbeeld is de rups
van de Ligusterpijlstaart, een schitterende nachtvlinder. Bij de jonge
rups zie je lichtgele strepen op een
lichtgroene flank, de pijl op het eind
van de staart is licht geel. Bij de
oude rups zijn de strepen van boven rood en van onder wit, evenals
de staart. Verder is de oude rups
veel donkerder groen. Ook hier zou
je kunnen denken dat je met twee
soorten te maken hebt.

Nog een voorbeeld: De Koninginnepage: De jonge rups is
eerst wat zwart dan komen er
twee witte vlekken op de rug,
nog later komt het strepen- en
vlekkenpatroon te voorschijn
en zijn de witte vlekken nog
aanwezig. Tenslotte verdwijnen

die ook en komen er twee oranje ‘hoorntjes’ op de kop.
Dit is de laatste fase vóór de verpopping.
Een heel aparte verschijning is de rups van de Groot
avondrood. Aanvankelijk is de rups licht geelgroen met
een zwarte pijl, vervolgens verkleurt hij naar lichtgroen
en wordt de pijl aan de basis rood overlopend in zwart
en is het puntje wit. Dan verschijnen er op de rug aan
de voorkant vier zwart witte vlekjes.
In de laatste fase is de rups bruin, alleen het puntje
van de pijl is nog wit, maar de zwart-witte ogen zijn
enorm gegroeid. Deze fase is bekend onder de naam
‘olifantsrups’ . In de dreigfase kromt hij de voorkant
van het lijf naar onder en dan worden de vier ’ogen‘
dreigend zichtbaar. De rups is dan wel 10 cm lang.
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Door het bestuderen van rupsen en hun groei wordt
duidelijk dat je je behoorlijk kunt verkijken bij het op
naam brengen van een soort.
Alle rupsen vervellen in hun leven vier- tot vijfmaal,
vóór de vervelling rusten ze een paar dagen, dan barst
de huid meestal op de rug en kruipt de nieuwe rups
eruit, hij pompt zich op en zo wordt de maximale
grootte hard. Dan eet hij de oude huid op. De meeste
rupsen veranderen van aanzien na hun vervellingen.
Zowel de kleur, de beharing als de tekening kunnen
veranderen.
Bij de laatste vervelling ontstaat de pop, een starre
fase waarin inwendig de vlinder ontstaat. De wijze van
verpopping is bij vlinders heel verschillend evenals de
duur van de verpopping die van een paar dagen tot
enkele jaren kan duren. De ontpopping zelf duurt enkele seconden. De vlinder die uit de pop is gekropen
blijft dan rustig zitten of aan een tak hangend bijvoorbeeld, om zich te ontvouwen en pompt lucht en bloed
in de vleugeladers. Vliegen gaat daarna vanzelf.
De vlinder die bij de rups hoort, lijkt op geen enkele
manier op de rups, zowel wat de vorm betreft natuurlijk, maar met name de kleuren en patronen van de
vleugels. Het lijken volkomen verschillende dieren.
In de herfst begint het koudere seizoen waarin maatregelen moeten worden genomen om te overleven.
Vlinders doen dat op verschillende wijzen.
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Als vlinder overleef je door op een
beschutte plek te gaan zitten, de
dagpauwoog, of door naar warmere
oorden te vertrekken, de distelvlinder.
Als rups overleven kan ook; het
koevinkje.
Veel vlinders overleven als pop;
Merians borstel als pop op de
waardplant Ligusterpijlstaart als pop op 30 cm
in de grond. Koninginnepage als
pop in de kruid laag - Groot avondrood als pop in de strooisel laag.
Vlinders en hun levenswijze blijven
een boeiende materie.

Welke rups hoort bij welke vlinder?

Voor de opening van de vergadering wordt gevraagd
naar eventuele tegenkandidaten voor de opnieuw te
verkiezen bestuursleden. Er zijn geen tegenkandidaten.

Mirjam Frieswijk
Bron: Google; Actie voor vlinders
WNF, Insectengidsen, Dagvlinders
van Fryslân.
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Notulen Algemene Ledenvergadering 10 maart
2016 IVN De Wâlden
Aanwezig:
Mirjam Frieswijk, Yttje Cnossen, Betty
Kooistra, Sije Schotanus, Piet Rooks,
Henk de Jong, Harry Velvis, Frans Hammer, Henk v.d.Broek, Fokke Frieswijk,
Jantsje Zwart, Trynke Walstra, Els
Steinmann
Met kennisgeving afwezig:
Andrea Hammer, Bianca Tielen, Jan
Craens, Anny v.d. Velde, Kees Siderius,
Anja Dijkstra

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling van de agenda
Agenda wordt conform voorstel vastgesteld. Procedure
rond de bestuursverkiezing wordt toegelicht.
3. Behandeling en vaststelling van de notulen van
de algemene ledenvergadering d.d. 5 maart 2015
en d.d. 12 november 2015.
N.a.v. de discussie over de statuten (12 november
2015) is verzocht het overleg met de landelijke directie
constructief te houden. Voorzitter licht toe dat er hierover ontwikkelingen zijn die later aan de orde zullen
komen. Hierna worden beide notulen vastgesteld.
4. Mededelingen van het bestuur
Toelichting op beter afstemmen agenda van de Landelijke Raad met de plaatselijke vertegenwoordiger en de
Friese afdelingen. Ruim voor de volgende Landelijke
Raad vergaderingen wordt de agenda in de districtsvergadering doorgesproken.
Landelijke worden de slootjesexcursies begin juni gehouden. Onze afdeling heeft gekozen voor eind augustus, in de zomervakantie. Vanuit het district wordt het
verzorgen van extra publiciteit en materiaal aangeboden.
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De nieuwe IVN website gaat voor de
zomer on line.
Jeugdbegeleiderscursus gaat voor
de zomer van start. Dit is een gezamenlijke cursus voor de Friese
afdelingen. Wie belangstelling heeft
mailen naar Anja Dijkstra
(a.dijkstra@ivn.nl )
Natuurgidsencursus: in Sneek wordt
deze afgerond eind mei. Over een
volgende cursus wordt nagedacht.
Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen IVN en KNNV getekend.
Binnenkort gaat bij AH de nieuwe
moestuintjesspaaractie van start.
Dit jaar in samenwerking met IVN.
Begeleiding gebeurt via internet of
in de winkels zelf.
5. Ontwikkelingen m.b.t. IVN
organisatie
Fokke licht de stand van zaken toe.
Afdeling Leeuwarden en De Wâlden
hebben gesprek gehad met Rien
Cardol (verenigingssecretaris IVN).
De problemen rond de verschillen in
de statuten maar ook de slechte
communicatie zijn aan de orde geweest. De vergadering wordt gevraagd een uitspraak te doen over
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het belang van het handhaven van de autonome positie
van de afdeling. Na wat toelichting wordt hierop positief
gereageerd. Verder wachten we nu de voorstellen vanuit IVN landelijk eerst af.
6. Behandeling en vaststelling jaarverslag 2015
Over het jaarverslag worden geen opmerkingen gemaakt, verslag wordt vastgesteld.
7. Behandeling financiële verslag 2015
De penningmeester licht e.e.a. toe. Er is een foutieve
boeking gevonden door de kascommissie en dit is inmiddels herstelt in het verslag. Hierna is de kascommissie akkoord gegaan (Anny v.d.Velde en Frans Hammer) en wordt met dank decharge verleend aan de
penningmeester. Volgend jaar bestaat de kascommissie
uit Frans Hammer en Harry Velvis.
8. Behandeling en vaststelling werkplan 2016
Na bespreking van het werkplan wordt dit plan aangenomen.
Als de nieuwe landelijke website on line gaat kunnen
we onze afdelingswebsite ook gaan vullen. Hiervoor is
het bestuur dringend op zoek naar iemand die dit wil
gaan doen. Harry Velvis biedt aan dit te gaan doen.
Er wordt dringend gezocht naar leden die het bestuur
willen komen versterken. Per 2017 stoppen de penningmeester en de secretaris. We hebben de vraag ook
uitgezet bij de vrijwilligersvacature bank, tot nu toe
zonder reacties. De penningmeester is nu ook verantwoordelijk voor de ledenadministratie. De secretaris
zorgt voor de samenstelling en vaststelling van het excursieprogramma, de notulen van de ledenvergadering
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gen, de contacten met de pers, verwerking van binnenkomende post en mails, verwerken van nestkastjeshout etc. etc.
9. Behandeling en vaststelling financiële begroting 2016
Na bespreking wordt de begroting vastgesteld. Vergadering gaat akkoord met verhoging contributie per 11-2016 naar € 20,00.
10. Bestuurssamenstelling
Voor het lopende jaar is het bestuur voldoende bemenst. Nogmaals wordt de situatie per 2017 geschetst
en wordt er een dringend beroep gedaan op de leden
om zich te melden voor een functie in het bestuur.
11. Rondvraag
Mirjam Frieswijk licht de ontwikkelingen toe in de contacten met basisschool Eastermar.
Mirjam Frieswijk meldt dat de aanmeldingen voor de
cursus Tuinreservaten goed loopt. Deze cursus kan dus
binnenkort van start gaan.
Yttje Cnossen meldt dat de redactie van ’t Plûske altijd
op zoek is naar input. Binnenkort komt het voorjaarsnummer in de mail.
Fokke Frieswijk meldt dat er nog een demowand beschikbaar is voor eventuele braderieën of natuurmarkten. Als niemand belangstelling heeft gaat de wand
naar de kringloop.
12. Sluiting
Met dank voor de aanwezigheid sluit de voorzitter de
vergadering en wenst iedereen wel thuis.
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