KNNV
afdeling De Noordwesthoek

Jaarverslag 2018 KNNV De Noordwesthoek.

Algemeen:
In februari veranderde onze bestuurssamenstelling flink na het (statutair) aftreden van Annette Bos
en Tilly Berkenbosch.
Kees de Wilde heeft de functie van penningmeester op zich genomen en doet ook de
ledenadministratie. Dat betekende voor hem zich flink inwerken in de computerprogramma’s.
Gelukkig verliep dit alles soepel en ook de verzending van de Nieuwsbrieven wordt nu door hem
gedaan, zodat nu altijd van de meest recente ledenadministratie gebruik kan worden gemaakt.
Belinda begon het jaar goed met mooie excursieprogramma’s, maar moest dit jaar gedeeltelijk
afhaken vanwege privé-omstandigheden. Ton heeft daarom haar taak in dezen overgenomen.
Gelukkig blijft Belinda wel in het bestuur. Emile kan, door zijn werk in het westen van ons land, de
bestuursvergaderingen niet bijwonen, maar de website, zijn belangrijkste taak, ziet er, de reacties
horend, goed uit.
Het vinden van mensen die iets binnen de vereniging willen doen, blijft helaas een crime. Zelfs een
speciale Nieuwsbrief met oproepen voor het vervullen van functies, hielp niet.
Ook groeit ons ledenbestand gestaag door.
Momenteel worden pogingen ondernomen om de vogelwerkgroep weer uit zijn winterslaap te
halen.
De werkgroepen:
Zie voor uitgebreide (en vaak interessante!) jaarverslagen onze website: www.knnv.nl/
noordwesthoek.
- De plantenwerkgroep.
Deze werkgroep is actief en telt ca. 25 leden. In de winter en het voorjaar worden
avondbijeenkomsten georganiseerd, tijdens welke determinaties worden uitgevoerd, een lezing
wordt georganiseerd en de traditionele “takkenavond” wordt gehouden.

Ook zijn er een flink aan tal excursies gehouden en houden lezen zich bezig met inventarisatie’s
voor Natuurmonumenten en de Gemeente Steenwijkerland (ivm. het bermbeheer door de
Gemeente). Er zijn ook twee excursies georganiseerd voor het excursieprogramma van de
Noordwesthoek.
- de geologiewerkgroep.
Ook deze werkgroep is erg actief. Tijdens de wintermaanden zijn er elke maand goed bezochte
bijeenkomsten in zaal van De Meenthe. De avonden worden gevuld met zowel lezingen door eigen
leden als door externe sprekers. Er zijn excursies geweest naar Sappemeer en de Dollard alsmede
naar Heetveld. Er wordt een eigen Nieuwsbrief uitgegeven. De werkgroep telt ongeveer 27 leden.
- de vlinder- en libellenwerkgroep.
Tijdens de wintermaanden zijn 6 bijeenkomsten gehouden. Tijdens deze worden soorten
gedetermineerd aan de hand van bv. foto’s en worden inventarisaties besproken. Daarnaast heeft de
werkgroep het afgelopen jaar een tweetal excursies georganiseerd. Ook zijn de leden van de
werkgroep betrokken bij projecten van Staatsbosbeheer en spannen zij zich in voor het behoud van
de sleedoornpagepopulatie in en rondom de gemeente Steenwijkerland.
Een aantal leden van de werkgroep heeft zich beziggehouden met het tellen van eitjes van de
Sleedoornpage en met de inventarisatie van dagvlinders en libellen in verschillende gebieden in en
rond de gemeente Steenwijkerland.
-werkgroep Wolterholten.
Deze “werkgroep” is meer een eenmansbezigheid van Ernst Kleis, die wel min of meer regelmatig
hulp krijgt van anderen, zoals van leden van de geologiewerkgroep of de plantenwerkgroep.
Ernst besteedt veel tijd aan het onderhoud aan en rond het monument. Zo zijn de vijveroevers weer
aangepakt en informatieborden vernieuwd, die of door UV straling onleesbaar waren geworden of
waren vernield door vandalisme.
Een leuk en soms vermakelijk verslag staat op onze website. Daarin vertelt Enst over zijn
werkzaamheden en de tegenslagen die hij meemaakt, maar ook over de onverwachte waarnemingen
die hij doet. Zo is er het zeldzame Bilzekruid aangetroffen.
- de vogelwerkgroep.
De vogelwerkgroep is al twee jaar in “ruste”. Maar momenteel worden er pogingen gedaan deze
werkgroep nieuw leven in te blazen. Daarbij is de gedachte dat het niet zozeer om maandelijkse
bijeenkomsten zal gaan, zoals in het verleden, maar dat de nadruk wordt gelegd op
inventarisatiewerkzaamheden, eigen excursies etc. Een echte “werkgroep” dus. Waarbij de eerste
tijd niet te hard van stapel zal worden gelopen, maar vooral gekeken gaat worden wat de
mogelijkheden zijn en waar de interesses liggen van de (aspirant-)leden. Mensen die belangstelling
hebben kunnen zich aanmelden via de secretaris van de Noorwesthoek.
- Weidevogelbescherming.
Zoals al jaren gebruikelijk is, zal deze werkgroep met een uitgebreid eigen verslag komen, dat zal
worden gepubliceerd in de Koppel.
Excursies:
Het excursieprogramma werd, zoals hierboven gemeld, in eerste instantie door Belinda gedaan en
later door Ton. Daarnaast vallen een aantal excursies onder de IVN-organisatie, zodat toch het hele
jaar een afwisselend excursieprogramma kon worden aangeboden. Er zijn 39 excursies

georganiseerd. Deze werden niet altijd even goed bezocht. Toch gaat het per saldo, volgens IVN
opgave, om zo’n 400 deelnemingen!
Opvallend is, dat vaak niet-leden die het excursienieuws uit de krant vernamen, meegingen. Soms
was hun aantal hoger dan van de deelnemende wel-leden.
Lezingen:
Er zijn 5 lezingen geweest, georganiseerd door Ton Bode. Deze werden gemiddeld door 45
belangstellenden bezocht (in totaal 224) en ook goed beoordeeld. De lezingen zijn een belangrijke
uiting van onze afdeling, naast de werkgroepsactiviteiten.
Samenwerking met het IVN:
Ook dit jaar heeft er 1 gezamenlijke bestuursvergadering met het IVN plaatsgevonden.
De samenwerking verloopt soepel. De Koppel, de excursies en de lezingen blijven gezamenlijke
activiteiten. Ook de Nieuwjaarsreceptie, om en om georganiseerd door de Noordwesthoek of het
IVN, is een voorbeeld van de samenwerking.
Koppel:
Het redactieteam mag wat het bestuur betreft, een groot compliment krijgen. Afgezien van kleine
“schoonheidsfoutjes” soms, is het een goed leesbaar en vormgegeven blad met een mooie mix aan
artikelen. Op onze website is de Koppel ook te lezen en ziet er volledig in kleur nog mooier uit dan
in druk.
Ook zijn er dit jaar weer een aantal Nieuwsbrieven verschenen, in een onregelmatige datumreeks.
Dit gebeurt op momenten dat het bestuur verschillende onderwerpen (extra) onder de aandacht van
de leden wil brengen.
Contacten buiten onze afdeling:
De contacten met het landelijk bureau zijn summier. Het gaat vooral om informatie-uitwisseling via
de secretaris en de ledenadministratie via de penningmeester. Ook wordt één of tweemaal per jaar
de bijeenkomst van de Beleidsraad KNNV bezocht.
De contacten met andere KNNV afdelingen bestaan voornamelijk uit het uitwisselen van de al of
niet digitale uitgaven van elkaar. Ook komen er uitnodigingen aan excursies, maar omdat deze niet
altijd op tijd kunnen worden verspreid binnen onze afdeling, wordt hier weinig gebruik van
gemaakt.
Contacten met andere natuurverenigingen binnen onze regio waren er dit jaar nauwelijks.
Ton Bode heeft regelmatig overleg met de Gemeente Steenwijkerland en ook de werkgroepen
hebben vanuit hun eigen expertises regelmatig contact met de Gemeente of doen op verzoek
inventarisatiewerkzaamheden en dergelijke.

Dit was het laatste jaarverslag van mijn hand.
Ik wens mijn opvolger veel succes met zijn werk voor onze afdeling!
Wilhelminaoord, december 2018/ januari 2019.
Secretaris,
Thijs Krösschell

