Notulen van de
6e Algemene Ledenvergadering
21 februari 2013

De zesde algemene ledenvergadering van de Agrarische Natuurvereniging Landschap
Noorderpark werd gehouden in Fortzicht te Groenekan.
Aanwezig waren 33 personen.
1. Opening
De voorzitter, Johan Lam, opent om 20.00 uur de vergadering. Hij heet alle
aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de spreker, Zomer Bruijn.
De voorzitter gaat in zijn openingswoord in op de aanmoedigingsprijs die de
vereniging ‘Boerderij in de kijker’ onlangs heeft gekregen van LTO. Een zeer terechte
prijs voor het prima werk dat de vereniging doet, en waar onze ANV ook nauw bij
betrokken is. Johan geeft de voorzitter van de vereniging, Wim Westeneng, de
gelegenheid om de activiteiten van ‘Boerderij in de kijker’ toe te lichten en doet dat
met verve. Hij vertelt onder andere dat jaarlijks duizenden kinderen de bedrijven
bezoeken die bij ‘Boerderij in de kijker’ zijn aangesloten. Ondanks het succes breekt
er een lastige periode aan omdat subsidies worden beperkt. Het zoeken is nu naar
sponsoren.
Johan memoreert ook dat de ANV het afgelopen jaar druk bezig is geweest met
wandelpaden. Aan de ene kant zijn we intensief betrokken bij het ontwikkelen van
een klompenpad (wordt op 19 april geopend). Aan de andere kant hebben we samen
met andere organisaties bij de gemeente, met succes, bezwaar aangetekend tegen
plannen van Staatsbosbeheer om nabij fort Ruigenhoek extra wandelpaden aan te
leggen. De wandelpaden zouden in een rustgebied voor dassen en andere diersoorten
komen. Dit terwijl het in de omgeving toch al een stuk drukker is geworden. De ANV
vindt verdere verstoring van rust voor dieren in dit gebied onaanvaardbaar.
Verder gaat de voorzitter in op de ontwikkelingen rond het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB). Die kunnen ook voor onze ANV vergaande consequenties
hebben. Het bestuur heeft een aparte, tijdelijke, werkgroep gevormd die de ANV
hierop voorbereidt. In de loop van dit jaar zullen de leden daar meer informatie over
krijgen en bij betrokken worden.
Tenslotte wijst Johan op de belangrijke rol die de werkgroepen hebben binnen de
vereniging. Zij zijn organiseren veel activiteiten. Dat gebeurt echter met weinig
mensen. Belangstellenden voor versterking van de werkgroepen zijn van harte
welkom!
2. Mededelingen
Afmeldingen zijn ontvangen van mw. Collette, dhr. Los, dhr. Pasman en mw.
Roestenberg.
De voorzitter meldt dat op 14 maart de landelijke dag voor de ANV’s wordt gehouden.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Veelzijdig Boerenland.
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De notulen worden vastgesteld met één aanpassing: de naam van Evert
Blaauwendraat moet gewijzigd worden in Blaauwendraad.
4. Jaarverslag
De secretaris, Rijk van Oostenbrugge, licht de hoofdlijnen uit het jaarverslag toe.
Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de recreatie. Een van de meest in
het oog springende activiteiten is het plaatsen van picknickbanken met
informatiepanelen op verschillende plekken in het Noorderpark. Elk informatiepaneel
bevat ook een QR-code. Met een daarvoor geschikte mobiele telefoon kan de QR-code
worden gelezen en krijg je een verhaal te horen dat is ingesproken door
polderwachter Marcel Blekendaal. De eerste picknickbank werd 31 oktober onthuld
door gedeputeerde Bart Krol, samen met koe Trijntje. De belangstelling voor de
onthulling was groot.
Vooral in combinatie met de wandel- en fietskaart die we een tijdje eerder hebben
gemaakt, is het gebied nu nog aantrekkelijker en toegankelijker voor recreanten
geworden. Op de website, die het afgelopen jaar weer veel completer is geworden,
zijn de kaart en de locaties van de picknickbanken te vinden.
Verheugend was de grote opkomst bij de jaarlijkse excursie naar de Westbroekse
Zodden, in juni. Dit is mede te danken aan de aandacht die de lokale pers aan onze
activiteiten besteedt. In het bijzonder De Vierklank heeft al een aantal mooie
artikelen geplaatst. Ook AD en Biltse Courant besteden regelmatig aandacht aan
activiteiten van de ANV. Zo had de AD een mooi bericht met foto geplaatst over de
onthulling van de eerste picknickbank.
Er zijn reguliere contacten met Landschap Erfgoed Utrecht, de provincie Utrecht en de
gemeente De Bilt. Zo is de ANV betrokken bij het maken van een cultuurhistorische
waardenkaart en bij een gebiedsvisie voor De Bilt-west. Belangrijk voor de ANV is ook
de Gebiedscommissie Utrecht-West. Die commissie gaat onder andere over het
verstrekken van subsidies voor natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie in het
landelijk gebied namens de provincie. Intensief contact is er met Veelzijdig
Boerenland, onder meer via vergaderingen van de ‘Cluster Utrecht’. Daarnaast nemen
we deel aan het samenwerkingsverband van de Utrechtse Agrarische
Natuurverenigingen, LTO Noord Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht.
De heer Van het Woud maakt een compliment voor de fraaie en degelijke
picknickbanken.
Het jaarverslag is op te vragen bij de secretaris: r.van.oostenbrugge@wxs.nl; tel.
030-2205552. Het verslag staat ook op de website www.anvnoorderpark.nl.
5. Verslag penningmeester en bevindingen kascontrolecommissie
De penningmeester, Rijk van Oostenbrugge, licht het financieel verslag toe.
De laatste door de leden goedgekeurde jaarrekening loopt tot en met 31 oktober
2010. De volgende jaarrekening kon, vanwege de wisseling van het
penningmeesterschap, niet voor goedkeuring worden voorgelegd aan de
jaarvergadering op 17 november 2011. Het bestuur heeft er voor gekozen die
jaarrekening te laten lopen tot en met 31-12-2011, zodat vanaf nu de jaarrekening
gekoppeld wordt aan het kalenderjaar. Dit betekent dat de jaarrekening die nu wordt
besproken, betrekking heeft op de periode van 1 november 2010 tot en met 31
december 2012.
De meeste leden zijn trouwe betalers van de contributie. Uitgaande van het huidige
ledenbestand levert dat jaarlijks bijna € 2.000 op. Dat is toereikend om de algemene

kosten te dekken (inclusief een activiteit zoals de bijeenkomst voor actieve leden op 1
juni 2012).
Aan het eind van het jaar was een flink saldo beschikbaar. Voor een deel gaat het
om de gekapitaliseerde inzet van ANV-bestuur en –werkgroepen. De betreffende
personen hebben er mee ingestemd dat deze bijdragen naar de ANV-kas vloeien. De
projecten ‘uilen’, ‘professionalisering’ en ‘themakaart recreatie’ leveren een positief
saldo op van in totaal ruim 16.000 Euro. Als het meezit levert ook het project
‘Beleefbaar landschap’ een positief saldo op. Mogelijk loopt dit op tot ongeveer
10.000 Euro.
Verder is voor een aantal projecten al wel subsidie verstrekt, maar worden de kosten
voor die projecten pas later gemaakt. Besloten is een spaarrekening te openen,
waarop het (tijdelijk) saldo wordt gestort. Anderzijds verbinden sommige
subsidieverstrekkers aan hun toezegging de voorwaarde dat zij pas betalen als
rekeningen voor werk dat wordt uitbesteed aan externe opdrachtnemers ontvangen
zijn. Dit betekent dat de ANV uitgaven voor dergelijke opdrachten moet voorschieten.
Dit gebeurt vanuit het saldo dat op de rekening staat. We houden hiervoor minimaal
20.000 Euro in reserve.
De heer E. van Zijtveld vraagt of, nu er een aanzienlijk saldo op de rekening staat, de
contributie kan worden verlaagd. De voorzitter antwoordt dat het bestuur dit in
overweging zal nemen. De penningmeester wijst er nogmaals op dat een aanzienlijk
deel van het saldo nodig is om projecten voor te schieten waarvoor de betalingen pas
na afronding van het project worden ontvangen.
Namens de kascommissie, bestaande uit Evert Blaauwendraad en Joop Kemp,
verklaart Evert dat de boeken van de penningmeester zijn gecontroleerd en in orde
bevonden. De vergadering besluit de penningmeester decharge te verlenen.
6. Benoeming leden kascontrolecommissie 2013
Evert Blaauwendraad heeft twee maal deel uitgemaakt van de kascommissie en wordt
door de voorzitter bedankt voor zijn inzet. Joop Kemp heeft een maal de controle
uitgevoerd en is bereid dit nog een keer te doen. De voorzitter vraagt Henk v.d.
Broek om deel uit te maken van de kascommissie. Henk aanvaardt dit verzoek.
7. Bestuurssamenstelling
Aftredend zijn Johan Lam, Marcel Pisa en Henk van Zijtveld. Alle drie stellen zich
opnieuw verkiesbaar. De aanwezigen stemmen hier van harte mee in. Het bestuur
heeft Hein Pasman bereid gevonden om zich kandidaat te stellen als bestuurslid en
stelt voor hem te benoemen. Dat gebeurt bij acclamatie. Daarmee komt het bestuur
op zeven leden en is voltallig.
Johan Lam meldt dat hij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor de eerstvolgende
jaarvergadering, het voorzitterschap wil overdragen aan een ander en roept
belangstellenden op zich bij het bestuur te melden. Rijk van Oostenbrugge heeft de
afgelopen tijd de rollen van secretaris en penningmeester gecombineerd en zal dit
voorlopig blijven doen.
8. Rondvraag
De heer Van het Woud meldt dat hij een uitnodiging heeft gekregen voor een
bijeenkomst die de provincie op 5 maart organiseert over het realiseren van 130 ha
natuur en vraagt of het ANV-bestuur hiervan op de hoogte is. De voorzitter meldt dat
dit, zij het slechts sinds kort, het geval is en geeft het woord aan Teus Spelt. Teus
licht toe dat de hectares deel uitmaken van het Akkoord van Utrecht en dat er, tegen
de verwachtingen in, provinciaal geld beschikbaar is voor de realisatie ervan. De ANV

heeft er bij de provincie op aangedrongen daarbij niet alleen te denken aan
verwerving voor terreinbeherende organisaties, maar ook aan particulier
natuurbeheer. Ook heeft de ANV er bij de provincie op aangedrongen de betrokken
agrariërs en andere particuliere grondeigenaren zorgvuldig te informeren. Dat
gebeurt dus op 5 maart. Teus en Johan dringen er met klem op aan die bijeenkomst
bij te wonen.

PAUZE

Na de pauze geeft Zomer Bruijn een bijzonder boeiende diapresentatie over
vleermuizen. Het is duidelijk dat hij zeer bevlogen is en niemand heeft er moeite mee
dat de voorzitter hem een half uur extra tijd gunt. Vanuit de zaal komen diverse
vragen.
De voorzitter bedankt Zomer en wijst nog op de vleermuizenexcursie die de ANV op 6
september organiseert. Aankondigingen volgen op de ANV-website en in de lokale
pers.
Na afloop van de vergadering krijgen alle aanwezige leden een vleermuis-kast mee
naar huis. Niet-leden mogen er eentje tegen betaling van tien euro meenemen.

