Notulen van de
8e Algemene Ledenvergadering
3 maart 2015

De achtste algemene ledenvergadering van
de Agrarische Natuurvereniging Landschap
Noorderpark werd gehouden op de boerderij
van Willem v.d. Linden in de Bethunepolder.
Aanwezig waren 31 personen.
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Opening

De voorzitter, Teus Spelt, opent om 20.00 uur de vergadering. Hij heet alle
aanwezigen van harte welkom en bedankt Willem en zijn vrouw dat wij bij hen te
gast mogen zijn.
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Mededelingen

Afmelding is ontvangen van Veroniek Clerx, Wim Honkoop, Hans Los, Annemieke
Roestenberg, Jaap Vermeulen en Corrie en Wim Westeneng.
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Notulen Algemene Ledenvergadering 25 februari 2014 ter goedkeuring

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
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Jaarverslag

Rijk van Oostenbrugge licht de hoofdlijnen uit het jaarverslag toe. Het bestuur heeft
dit jaar veel aandacht besteed aan de vernieuwing van het agrarisch natuurbeheer,
als onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat betekende
vooral veel papierwerk en vergaderen, maar dat hoort er nu eenmaal bij.
Daar staat tegenover dat in 2014 een Vrijwilligersgroep Landschapsbeheer
Noorderpark is opgericht. Het is een groep van ongeveer 30 vrijwilligers die zich inzet
voor het beheer van kleine landschapselementen. De vrijwilligersgroep functioneert
onder de paraplu van de ANV. Diverse grondgebruikers hebben al met de
enthousiaste vrijwilligers kennis gemaakt.
Het volledige jaarverslag is te vinden op de website van de ANV.
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Toelichting op de activiteiten van de werkgroepen

Christianne Hennipman, voorzitter van de werkgroep Educatie en Plattelandbeleving,
vertelt dat naast de traditionele activiteiten, zoals lammetjesdag (enkele honderden
belangstellenden!) en zoddenwandeling, ook een activiteit voor kansarme jongeren is
georganiseerd. Die was erg succesvol. Zij meldt dat op 28 maart de lammetjesdag is
en dat op 11 april een fietstocht wordt georganiseerd langs een aantal
boerenbedrijven.
De werkgroep Natuur en Landschap is onder andere betrokken bij een nieuw project
‘De levende boerensloot’ dat in 2015 start. Het project voeren we samen met de
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beide waterschappen in ons werkgebied uit. Hein Pasman geeft een korte toelichting
op het project. Henk v.d. Broek vraagt of een nulmeting wordt verricht, zodat later de
resultaten kunnen worden vergeleken. Hein antwoordt dat wij dat inderdaad vanuit
de ANV zullen doen.
Marcel Pisa, voorzitter van de werkgroep Communicatie. Communicatie is
ondersteunend aan de andere werkgroepen. Daarbij moeten we denken aan
bijvoorbeeld het maken van posters, persberichten, onderhouden van de website en
het maken van de flyer ANV. Deze is recent geactualiseerd; Marcel heeft een stapeltje
meegenomen.
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Verslag penningmeester en bevindingen kascontrolecommissie

De penningmeester, Rijk van Oostenbrugge, licht het financieel verslag toe. Een
samenvatting van het verslag staat op de website van de ANV.
Het saldo is het afgelopen jaar enigszins toegenomen. Dat komt doordat we al een
voorschot hebben ontvangen voor het project ‘De levende boerensloot’. Dat bedrag
wordt in 2015 uitgegeven.
Co Baas vraagt naar het ledenaantal. Rijk antwoordt dat dit om en nabij de 60 is. Een
gemeenschappelijke conclusie is, dat we meer aandacht moeten besteden aan
ledenwerving. N.B.: direct na de vergadering heeft het bestuur met een e-mail de
leden opgeroepen om elk een nieuw lid te werven.
Namens de kascommissie, bestaande uit Janny v.d. Heide 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.
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Benoeming leden kascontrolecommissie 2015

Henk v.d. Broek heeft twee maal deel uitgemaakt van de kascommissie en wordt
door de voorzitter bedankt voor zijn inzet. Janny v.d. Heide heeft een maal de
controle uitgevoerd en is bereid dit nog een keer te doen. De voorzitter vraagt de
aanwezigen wie deel wil uitmaken van de kascommissie. Evert van Zijtveld gaat hier
op in, met instemming van alle aanwezigen.
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Bestuurssamenstelling

Aftredend en herkiesbaar zijn Christianne
Hennipman en Rijk van Oostenbrugge. De
vergadering stemt in met de herbenoeming
van beiden.
Johan Lam verlaat het bestuur. Teus
bedankt Johan voor zijn jarenlange
activiteiten in het bestuur. Hij heeft, zeker
in zijn jaren als voorzitter, een enorm
belangrijke rol vervuld voor de ANV.
Teus meldt dat het bestuur in gesprek is
met kandidaten voor de opvolging van Johan. Aanmeldingen zijn nog altijd zeer
welkom! Inmiddels heeft Wim Westeneng, tot grote vreugde van het bestuur, laten
weten dat hij de rol van Johan in de werkgroep Natuur en Landschap wil overnemen.
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Vorming collectief agrarisch natuurbeheer en GLB

Hein Pasman meldt dat onlangs het agrarisch collectief Utrecht-Oost is opgericht.
Onze ANV maakt daar deel van uit. Teus maakt deel uit van het dagelijks bestuur.
Per 1 januari a.s. gaat het vernieuwde agrarisch natuurbeheer in werking. Binnenkort
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organiseren we in het werkgebied van het collectief daarover
voorlichtingsbijeenkomsten. In het Noorderpark is dat op 24 maart (N.B.:
aanvankelijk was 17 maart geprikt, maar dan blijkt er ook een belangrijke LTObijeenkomst in Utrecht-West te zijn).
Na de voorlichtingsbijeenkomst volgt een periode waarin grondgebruikers kunnen
voorintekenen op het vernieuwde agrarisch natuurbeheer. Met het voorintekenen
leggen grondgebruikers zich niet formeel vast, maar we gaan er wel van uit dat de
voorintekening serieus is. Op basis daarvan moet het collectief een gebiedsofferte
opstellen die naar de provincie gaat.
Tijdens de voorintekenperiode kunnen grondgebruikers ook en overeenkomst
afsluiten voor het project ‘De levende boerensloot’ (zie punt 5).

10 Rondvraag
Chiel van het Woud vraagt of de ANV er weet van heeft dat het waterschap het
waterpeil gaat opzetten in het gebied waar hij zijn bedrijf heeft. Teus meldt dat dit
(vooral bij LTO) aandacht heeft gehad. Dat heeft geleid tot een democratisch
genomen besluit. Wij respecteren dat als ANV.

PAUZE

Na de pauze vertelt Willem v.d. Linden met
veel betrokkenheid over zijn bedrijf en hoe
hij omgaat met de natuur op en om zijn
bedrijf. Hij gaat daarbij ook in op de
ontwikkelingen in de Bethunepolder.
De voorzitter bedankt Willem hartelijk voor
zijn inspirerende bijdrage.
Na afloop van de vergadering krijgen alle
aanwezigen leden een boekje van
Vogelbescherming over het herkennen van
vogels mee naar huis.
Ten slotte is er nog een toegift in de vorm van een rondleiding over het bedrijf van
Willem. Vooral de varkens met biggen krijgen veel belangstelling. Het enthousiasme
is zo groot dat de meesten pas laat huiswaarts gaan.
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