Notulen van de
7e Algemene Ledenvergadering
25 februari 2014

De zevende algemene ledenvergadering van de Agrarische Natuurvereniging Landschap
Noorderpark werd gehouden in de kassen van de Botanische Tuinen in de Uithof.
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, Albert Vliegenthart van
De Vlinderstichting.
Johan vestigt in zijn openingswoord de aandacht op de grote betrokkenheid van veel
leden bij het werk van de ANV. De werkgroepen, die het merendeel van het werk
uitvoeren, hebben in het afgelopen jaar forse versterking gekregen. Dat komt tot
uitdrukking in de vele activiteiten die worden georganiseerd, zoals rondleidingen.
Johan bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet.
Er is ook een nieuwe werkgroep opgericht die zich bezighoudt met de hervormingen
van het agrarisch natuurbeheer en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze
hervormingen gaan ook voor onze ANV verstrekkende consequenties krijgen. Jammer
is dat vanwege de veranderingen in het agrarisch natuurbeheer aflopende contracten
voor botanisch beheer buiten de EHS niet verlengd konden worden. Johan hoopt dat
er duidelijkheid en continuïteit rond het agrarisch natuurbeheer komt als per 1 januari
2016 het nieuwe stelsel in werking treedt.
Een speciaal woord van dank richt Johan aan Dick van Beek, die vanuit de gemeente
De Bilt onze vereniging adviseert. Dick is zeer betrokken bij ons werk en steekt er
veel tijd en energie in. Via Dick is de tuinschuur van de werkgroep Sandwijck
inmiddels het vaste vergaderhonk geworden voor het ANV-bestuur.
Tenslotte meldt Johan dat de ANV met zijn tijd meegaat, wat betreft het gebruik van
sociale media. Nadat we al een aantal jaren een prachtige website hebben,
beschikken we nu ook over een twitteraccount: @anvnoorderpark. U kunt zelf de
tweets volgen door te klikken op het vogeltje rechtsboven op de homepage van de
ANV-website.
2. Mededelingen
Afmelding is ontvangen van dhr. Honkoop.
Johan meldt dat op 8 april de landelijke dag voor de ANV’s wordt gehouden.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Veelzijdig Boerenland.
De secretaris, Rijk van Oostenbrugge, meldt dat iedereen een exemplaar kan
meenemen van het blad ‘Erfvogels in beeld 2014’ van Vogelbescherming. Dit is de
laatste uitgave van ‘Erfvogels in beeld’. Wel brengt Vogelbescherming eind dit jaar
het boek ‘Natuur aan huis’ uit, mits er voldoende belangstelling voor is.
Voorintekening kan via de website www.vogelbescherming.nl/natuuraanhuis.
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3. Vorming collectief agrarisch natuurbeheer en GLB
Rijk meldt dat de veranderingen rond het agrarisch natuurbeheer en het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid onder andere meebrengen dat collectieven
gevormd moeten worden die aanspreekpunt worden voor de overheid. Agrariërs
kunnen vanaf 1 januari 2016 slechts subsidie krijgen als zij bij een collectief zijn
aangesloten. De taken die op een collectief afkomen zijn groot. Een ANV als de onze
moet dan ook samen met andere ANV’s zo’n collectief vormen. Het bestuur is
voornemens om als ANV Noorderpark een collectief te vormen samen met de
Agrarische Natuurverenigingen Vallei Horstee, Binnenveld en Kromme Rijngebied.
Henk v.d. Broek vraagt waarom de ANV aansluiting zoekt bij de ANV’s ten oosten van
ons, terwijl de LTO-afdeling van onze regio aansluit bij de LTO-afdeling ten westen
van ons. Teus Spelt (voorzitter van de LTO-afdeling en lid van de ANV-werkgroep
GLB) antwoordt dat het karakter van het landschap in ons gebied goed overeenkomt
met dat van de ANV’s ten oosten van ons. Bovendien komt de cultuur in de
verenigingen goed overeen. Inmiddels is er al heel constructief overleg gevoerd en
straalt de samenwerking professionaliteit uit. Henk v.d. Broek geeft aan dit een
bevredigend antwoord te vinden.
De leden zullen via de website en nieuwsbrieven van de ontwikkelingen op de hoogte
worden gehouden. Zodra er meer duidelijkheid is over de inhoudelijke doelen voor
het agrarisch natuurbeheer en de keuzes van de provincie daarin, zal het bestuur een
speciale ledenvergadering organiseren. Waarschijnlijk wordt dat na komende zomer.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 februari 2013 ter goedkeuring
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
5. Jaarverslag
Rijk van Oostenbrugge licht de hoofdlijnen uit het jaarverslag toe. Het afgelopen jaar
is bijzondere aandacht besteed aan vleermuizen. Als onderwerp van de
jaarvergadering, met een excursie en met het verstrekken van vleermuiskasten
tijdens de jaarvergadering. Nieuwe leden krijgen ook een vleermuiskast.
Naast de activiteiten voor vleermuizen zijn diverse andere activiteiten georganiseerd.
De traditionele lammetjesdag trok meer dan 300 bezoekers. Daarnaast was er de
traditionele zoddenwandeling en een vroege vogelwandeling. Heel bijzonder was een
wandeling met visueel gehandicapten in juli. De deelnemers waren erg enthousiast.
Het jaarverslag staat op de ANV-website: www.anvnoorderpark.nl.
Wout Lam vraagt of bekend is in hoeverre de vleermuiskasten door vleermuizen
worden gebruikt. Dat blijkt niet bekend te zijn.
Veroniek Clerx vraagt of de ANV betrokken is bij de plannen voor de aanleg van
faunapassages onder de Utrechtseweg en Biltse Rading. Rijk antwoordt dat dit via de
intensieve samenwerking met Werkgroep Sandwijck en Dick van Beek zeker het geval
is.
6. Toelichting op de activiteiten van de werkgroepen
Christianne Hennipman, voorzitter van de werkgroep Educatie en Plattelandbeleving,
licht de activiteiten toe. Naast de traditionele activiteiten, zoals lammetjesdag en
zoddenwandeling, wordt dit jaar voor het eerst ook een activiteit voor kansarme
jongeren georganiseerd. Begin dit jaar was er al, voor de eerste keer, een succesvolle
stamppotwandeling.
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Op 5 juli wordt een vlinderexcursie georganiseerd, aansluitend bij het thema van
deze jaarvergadering.
7. Verslag penningmeester en bevindingen kascontrolecommissie
De penningmeester, Rijk van Oostenbrugge, licht het financieel verslag toe.
Het saldo is het afgelopen jaar met ruim €13.000 afgenomen. Dat komt vooral
doordat de eindafrekening van het project ‘Beleefbaar Landschap’ (picknickbanken) in
2013 is betaald, terwijl de inkomsten van subsidies en sponsoring eerder waren
ontvangen. Daarnaast is geïnvesteerd in promotie-activiteiten en de voorbereiding
van de ANV op het nieuwe Agrarisch Natuurbeheer en Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid.
Het resterende saldo bedroeg eind 2013 ruim €26.000. Dat is nog een aanzienlijk
bedrag, maar de ervaring leert dat een dergelijke reserve nodig is om
voorinvesteringen te doen in nieuwe projecten, omdat subsidies en sponsorbijdragen
dikwijls pas lopende het project of na afronding van het project worden ontvangen.
Bijzondere vermelding verdient een schenking van € 250. Deze is afkomstig van het
evenement ‘kom in de kas’ dat afgelopen jaar is beëindigd. Het resterende saldo is
verdeeld over een aantal organisaties met vergelijkbare doelstelling, waaronder onze
ANV. Het bedrag heeft een goede bestemming gekregen: de lammetjesdag.
Het uilenproject, dat we in 2009 zijn gestart, is in 2013 financieel afgerond met
toekenning van het laatste subsidiedeel door de provincie.
Zoals we vorig jaar in de jaarvergadering hebben gemeld, besteden we meer
aandacht aan de promotie van de ANV. Beginnend met binding van de leden. Het
verstrekken van vleermuiskasten aan leden, waarover hierboven al werd geschreven,
is daarvan aan voorbeeld. Ook het extern promoten van de vereniging krijgt
aandacht. Zo is er een pen met speciale opdruk gemaakt.
Een samenvatting van de jaarrekening 2013 en begroting 2014, met korte
toelichting, staan op de ANV-website.
Namens de kascommissie, bestaande uit Joop Kemp en Henk v.d. Broek, verklaart
Joop dat de boeken van de penningmeester zijn gecontroleerd en in orde bevonden.
De vergadering besluit de penningmeester decharge te verlenen.
8. Benoeming leden kascontrolecommissie 2014
Joop Kemp heeft twee maal deel uitgemaakt van de kascommissie en wordt door de
voorzitter bedankt voor zijn inzet. Henk v.d. Broek heeft een maal de controle
uitgevoerd en is bereid dit nog een keer te doen. De voorzitter vraagt Janny v.d.
Heide om deel uit te maken van de kascommissie. Janny aanvaardt dit verzoek.
9. Bestuurssamenstelling
Aftredend en herkiesbaar is Teus Spelt. Teus wordt door het bestuur voorgedragen
voor herbenoeming en voor overname van het voorzitterschap. Johan Lam draagt het
voorzitterschap over, maar blijft lid van het bestuur. De vergadering stemt in met de
herbenoeming van Teus en benoemt Teus bij acclamatie tot voorzitter.
Henk van Zijtveld verlaat het bestuur. Het bestuur heeft Willem van der Linden bereid
gevonden om zich kandidaat te stellen als bestuurslid en stelt voor hem te
benoemen. Dat gebeurt bij acclamatie.
Johan bedankt Henk voor zijn activiteiten in het bestuur. Henk is kort na de
oprichting van de ANV tot het bestuur toegetreden en is onnavolgbaar wat betreft zijn
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sociale kwaliteiten. Veel leden zijn via Henk bij de ANV betrokken geraakt en actief
geworden. Gelukkig zal Henk wel actief blijven in de werkgroep Educatie en
Plattelandsbeleving. Christianne Hennipman heeft inmiddels het voorzitterschap van
deze werkgroep overgenomen.
Rijk bedankt Johan voor de wijze waarop deze jarenlang het voorzitterschap heeft
ingevuld. Ook Johan beschikt over grote sociale vaardigheden en is voor velen, ook
buiten de ANV, het gezicht van onze vereniging geworden.
10. Rondvraag
Heleen Blaauwendraad meldt dat op 9 juni de jaarlijkse Campina-boerderijdag wordt
gehouden. Johan reageert dat de ANV dit jaar niet aanwezig zal zijn op de
boerderijdag.
De heer Van het Woud heeft de ANV gemist bij de avond over duurzame energie die
onlangs in Westbroek is gehouden. Johan antwoordt dat binnen bestuur en
werkgroepen zal worden bekeken of de ANV zich vaker kan laten zien.
Henk Westhoek stelt voor om de actieve agrariërs in ons gebied, ook als zij geen lid
zijn van de ANV en/of LTO, intensiever te betrekken bij de ontwikkelingen rond
agrarisch natuurbeheer en GLB. Het bestuur vindt dit een goed voorstel.
Evert van Zijtveld vraagt aandacht voor het onderhoud van picknickbanken. Dat
verloopt niet overal even goed. Het bestuur is zich hiervan bewust en zoekt naar een
oplossing. Heleen Blauwendraad vraagt of bekend is dat bij een van de
picknickbanken een foto is geplaatst die op een ander deel van het Noorderpark
betrekking heeft. Dat is inderdaad bekend, maar niet meer te herstellen.
Joop Kemp meldt dat hij problemen heeft met de wijze waarop o.a. het waterschap
omgaan met beheer van natuurstroken. Johan stelt Joop voor om hier met de
betreffende autoriteiten contact over op te nemen.
Connie Glazing vraagt aandacht voor het betrekken van inwoners van de stad Utrecht
bij de activiteiten van de ANV. Het bestuur vindt dit een terecht punt; de werkgroep
communicatie zal dit oppakken.

PAUZE

Na de pauze geeft Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting een bijzonder boeiende
lezing over vlinders. Aansprekend is onder andere de levenscyclus van de diverse
soorten en hoe de verschillende levensstadia afhankelijk zijn van plantensoorten en
landschappen. Albert vertelt ook over de mogelijkheden die boeren en burgers
hebben om de omgeving vlindervriendelijker te maken.
De voorzitter bedankt Albert hartelijk voor zijn inspirerende bijdrage.
Na afloop van de vergadering krijgen alle aanwezige leden een vlinderstruik en pakje
met zaad van ‘vlindervriendelijke bloemen’ mee naar huis.
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