SECRETARIEEL VERSLAG 2017
Vereniging
o Het aantal leden in 2017 bedraagt 121. Het bestuur heeft 10 x vergaderd.
o In 2016 zijn naast de aankondiging en stukken van de ledenvergadering , 2x een Marke Praot en 4x een
nieuwsmail verschenen.
o Het bestuur bestaat uit vier leden . Bram de Vos is de voorzitter en Robert Noordman penningmeester
die ook het contact met de Stimarke onderhoudt. Het bestuur zoekt uitbreiding.
o Jan Hulsink heeft gezegd te willen stoppen als coördinator. Ook voor hem wordt vervanging gezocht.
o Wim van der Heide en Jan Schottert zijn adviseur. LTO Noord, afdeling Vechtdal is aanwezig bij
bestuursvergaderingen met Herman Hemstede of zijn vervanger Paul ter Haar.
o De Ommer Marke neemt deel aan Collectief Midden Overijssel. Han Kraayvanger is daar bestuurslid.
o De Stimarke voert de Pilot OMAB uit die inhoudelijk grotendeels vanuit de Ommer Marke wordt
aangestuurd.
Zaken waar wij ons in 2017 mee bezig hebben gehouden
o Op 18 januari is er een workshop voor de Pilot OMAB georganiseerd.
o Op de ledenvergadering 13 maart heeft Hans Nij Bijvank, dierenarts in Zuidwolde, verteld over gebruik
en nut van kruiden bij vee.
o Met de poster ‘Natuur op en rond de boerderij’ is deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne.
Opbrengst was 175,72 euro.
o Intussen was al begonnen met het verzamelen van de informatie voor en het voorontwerp van de
poster. Deze is door Danielle Tesselaar getekend. 31 Mei is de poster gepresenteerd op de St.
Bernadusschool te Ommen met wethouder Ko Scheele .
o Op de eigen grond is gemaaid en verschillende opstanden zijn gekapt. Dit volgens de voorwaarden in het
contract Groen Blauwe Diensten die daar op ligt.
o Het randenproject is gestart, waarbij een bloemenmengsel of een smakelijk mengsel van kruiden voor
vee, door de Ommer Marke ingezaaid kon worden. Ondersteund door gemeente en de Groene Loper is
het zaaizaad ingekocht. Het gebruik van de zaaimachine van de waterschappen viel tegen. Ook het droge
voorjaar werkte niet mee. Desondanks is op sommige locaties een mooie rand ontstaan waar meteen
veel insecten gebruik van maakten. Volgend seizoen wordt het project voortgezet.
o Op 5 april heeft de Pilot OMAB heeft een interessante en goed bezochte demodag gehad. De
belangstelling voor de verwerking van maaisel om de bodem mee te verbeteren neemt toe. Niet alleen
bij agrariërs maar ook bij overheden en organisaties.
o Op 5 mei zijn de Pilot OMAB en het randenproject ingebracht op het “Ommer Podium’. Doel was het
vergroten van de bekendheid van deze projecten bij politici en betrokkenen.
o Tijdens de LTO dag 26 juli is er een kraam ingericht en bemand.
o In september heeft de Ommer Marke een korte enquête naar de leden gestuurd met de vraag welke
onderwerpen vooral de aandacht hebben . De resultaten wordende komende jaren meegenomen.
o In september is Han Kraayvanger mee geweest op een excursie naar Denemarken in het kader van het
opstellen van een nieuwe visie voor Ruimte voor de Vecht.
o Najaar 2017 heeft De Ommer Marke bijgedragen aan overleggen ‘Duurzaam beheer Winterbed Vecht’.
o Op 12 Oktober heeft de Pilot OMAB bijgedragen aan een symposium van de Biomassa Alliantie
o In november is een subsidie van de Provincie, die aangevraagd is voor fase 2 van de Pilot OMAB,
goedgekeurd. Daarmee kunnen de plannen in het projectplan en de onderzoeksopzet voor de uitvoering
van fase 2 definitief doorgaan.
o In November deed de Stimarke nee aan de Rabobank coöperatieweken met als onderwerp ‘zaaizaad
voor akkerranden’ . Opbrengst was 365 euro.
o De Bokashikuilen en Bioterrahopen voor fase 2 worden najaar 2017 opgezet. Op een na liggen ze er
allemaal in 2017.
o Op 4 december zijn de resultaten van fase 1 bekend gemaakt en op de website gezet.
o
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