Notulen van de Algemene ledenvergadering op 15 maart 2016
in de zaal bij boerderij De Hooilanden.
Voorzitter: Jan Bouwhuis, Secretaris Joop Adams. Aanwezig: 25 personen.
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Opening, Jan opent de vergadering door iedereen welkom te heten. De ANV wordt door veel
instanties benadert, we proberen de leden zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Het 1e
kievitsnest van Gelderland is gevonden in het Binnenveld.
Vaststellen agenda, agendapunt 8 wordt aangevuld met boerderijeducatie, bij agendapunt 9
vervalt faunabeheer.
Notulen + mededelingen, Bart van Laar heeft zich afgemeld voor deze vergadering, de
notulen worden goedgekeurd en er zijn ook geen vragen naar aanleiding van de notulen. Joop
wordt bedankt voor het verzorgen ervan.
Ingekomen en uitgaande stukken, er zijn geen Ingekomen en uitgaande stukken voor deze
vergadering.
Financieel jaarverslag 2015, Henk Moesker licht het financieel verslag 2015 toe. Er zijn geen
vragen.
Verslag kascommissie, Jacob Vos en Nicolaas van Everdingen hebben samen de boeken `
gecontroleerd. De kascommissie is van mening dat de stukken een getrouw beeld geven van het
financiële handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging. De kascommissie
adviseert de Algemene Vergadering de penningmeester te dechargeren van zijn gevoerde beleid
in 2015. Dit advies wordt unaniem overgenomen door de vergadering. Verder geeft de
commissie in haar verslag een aantal adviezen zoals het verplicht stellen van automatisch
incasso voor de contributie van de leden. Het bestuur neemt die adviezen in beraad. Nicolaas
heeft 2 jaar in de kascommissie gezeten en wordt bedankt voor zijn inzet met een pakket met
producten uit het Binnenveld. Evert van Steenbergen wordt benoemd tot nieuw lid van de
commissie.
Bestuursverkiezingen, Joop Adams is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om: Lodewijk Pool en Carola van Ruiswijk te benoemen als nieuwe
bestuursleden. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend door de leden. Lodewijk en Carola
worden dan ook unaniem gekozen als bestuurslid. Joop is 20 jaar secretaris geweest, vanaf 1986
een aantal jaren bij de Vereniging Agrarische Natuur en Landschapbeheer De Kraats in
oprichting daarna heeft hij tot 2011 als enig actief bestuurslid de VANL waargenomen. In die
jaren was de weidevogelbescherming het enige actiepunt van de vereniging. Joop verzorgde
hiervoor de financiële afwikkeling wat betreft het aanvragen van de subsidies bij de gemeentes
en het overmaken van de vergoedingen aan de boeren. In 2011 heeft hij met een aantal mensen
de ANV opgericht wat nu in 5 jaar tijd een bloeiende vereniging is geworden met een diverse
activiteiten. Jan bedankt Joop uitvoerig voor zijn inzet, Joop geeft aan dit met plezier te hebben
gedaan en vind het mooi om te zien dat de vereniging goed draait en hoopt dat de leden en
vooral de boeren zich achter de ANV kunnen scharen. Ook aan Joop wordt een mand met
producten overhandigd.
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Verslag en vooruitblik werkgroepen,
- streekproducten door Roel van Dijk, loopt boven verwachting, we zoeken wel nieuwe locaties
voor Varken op de Leer en de Paasmarkt.
- weidevogels door Henk van Paassen, er loop een onderzoek in samenwerking met 2 boeren
uit het Binnenveld naar de weidevogelkuikens.
- landschap door Otto Vloedgraven, in het Binnenveld deel Ede is het achterstallig onderhoud
weg gewerkt. In het Wageningse deel lopen nog een aantal projecten. Uit de vergadering wordt
gevraagd om ook eens te kijken naar de wal langs de Harnsesteeg.
- collectieven door Otto Vloedgraven, wij doen mee met 2 collectieven Utrecht en Gelderland,
de contracten zijn afgesloten voor 6 jaar, het is een grote klus geweest. Ook waren er
problemen met de nieuw software. De opzet van de collectieven was om op overhead kosten te
besparen, dat moest van 40 naar 10%. Dit loopt al op naar 15 en 20%. Er wordt ook een
overkoepelende organisatie opgericht.
- educatie door Carola van Ruiswijk, Carola wil samen met Floor de werkgroep educatie weer
opstarten. Er wordt haar geadviseerd om eerst even uit te zoeken wat er al loopt. Op sommige
bedrijven komen er regelmatig scholen kijken. Suggestie uit de zaal is: schooltuinen.
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Van de leden,
- energie, zonnepanelen en SDE subsidie, Nicolaas van Everdingen zoekt bedrijven met een dak
met minimaal een 3x 80 amp. Aansluiting om de mogelijkheden van zonnepanelen met subsidie
te onderzoeken.
- grond coöperatie, Lodewijk Pool er wordt door een vijftal boeren gekeken naar de
mogelijkheden om een coöperatie op te richten voor het beheer van de Gronden van het plan
Veenkampen.
- film weidevogels en verslag excursie Liederbroek, Roelof de Jong verteld over de bijdrage die
we van de Rabobank hebben gekregen voor filmapparatuur. Het komende jaar wordt er een film
gemaakt over de weidevogels en het Binnenveld.
- stand van zaken kavelruil en Veenkampen, Jan Bouwhuis; 30 maart is er een bijeenkomst in
Wageningen over het totale plan Veenkampen. Er blijft weinig ruimte over voor de boeren in
het gebied. Er zijn nog wel veel vragen over het plan.
- puntensysteem melk voor bescherming weidevogels, Joop vraagt of er behoefte is om uit te
zoeken of weidevogelbescherming mee kan tellen voor de puntentelling bij melkfabriek. Ja het is
de moeite waard om dat te bekijken Jan van Ginkel wil hier wel bij helpen.
- opening melktap, Carola verteld over hun plan om een melktap bij hun bedrijf te openen.
- streekmarkt 19 maart, Roel van Dijk, Dit jaar bij de kinderboerderij, we zoeken boeren die hun
bedrijf open willen stellen voor een varken op de leer of paasmarkt.
Rondvraag, geen.
Sluiting en afsluiting met een hapje en een drankje.

