
Notulen jaarvergadering Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weststellingwerf 
(VANLW) en Ganzenvereniging Weststellingwerf (GVW) op 22 maart 2016 
 
1. Opening 
Voorzitter Nico van der Weerd opent het openbare gedeelte van de jaarvergadering met het welkom 
heten van de aanwezige leden, nazorgers, jagers en de spreker Dennis Worst.  
Eerst staat hij stil bij de afschuwelijke terreuraanslagen in Brussel die vanmorgen zijn gepleegd. 
Vervolgens blikt hij terug op een jaar zonder melkquotering en gaat in op de zorgwekkende situatie 
waarin de melkveehouderij zich momenteel bevindt.  
Voor het agrarisch natuurbeheer liggen de kansen voor Zuidoost-Friesland vooral in het 
landschapsbeheer. Een belangrijke taak van de ANV blijft om de samenwerking met Vogelwachten, 
WBE’s en TBO’s op lokaal niveau te behouden. De ANV blijft van belang voor de ledenbinding en 
vormt de schakel tussen de agrariërs uit het gebied en het collectief ELAN. 
 
2. Er zijn geen mededelingen. 
 
3. Lezing door Dennis Worst 
De spreker van deze avond is Dennis Worst uit Elsloo. Hij studeerde landschapsgeschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2013 doet hij op de Fryske Akademy promotieonderzoek naar de 
agrarische veenontginningen in het stroomgebied van de Tjonger en Linde.  
In zijn lezing ging Dennis Worst in op de natuurlijke landschapsopbouw, de ontginningsgeschiedenis 
en het agrarische landgebruik in met name Weststellingwerf. Het overgrote deel van Zuidoost-
Friesland is in de middeleeuwen ontgonnen. Uitgestrekte veenmoerassen werden omgezet tot 
agrarisch cultuurlandschap.  
 
Pauze 
Na de pauze wordt de vergadering voor de leden voortgezet met het huishoudelijke gedeelte van de 
jaarvergadering. 

 
4. Mededelingen 
Met de aanwezige leden wordt van gedachten gewisseld over de toekomstige rol van de ANV voor 
het gebied. Voor het weidevogelbeheer ANLb gaat een gedeelte van De Ontginning door via ELAN. 
Voor het SNL-beheerjaar 2016 zal de ANV nog Organisatiekostensubsidie voor het weidevogelbeheer 
ontvangen, maar daarna valt dit weg. Het monitoren van de weidevogelresultaten en het stimuleren 
van de samenwerking tussen boeren en nazorgers wil de ANV blijven uitvoeren. Dit is ook van belang 
om de kansen op vervolgbeheer te kunnen blijven onderbouwen. Via het BFVW-systeem kunnen de 
resultaten worden gevolgd. Projecten zoals het ecologisch bermbeheer en het onderhoud Groote 
Veenpolder blijven via de ANV lopen. Aangegeven wordt dat het weidevogelbeheer in de been moet 
worden gehouden en dat wat in de afgelopen jaren is opgebouwd niet mag verdwijnen. Ook 
maatschappelijk is het wenselijk om aan nestbescherming te blijven doen.  
Voor het ganzenbeheer in de foerageergebieden loopt de belangenbehartiging richting de provincie 
via een afgevaardigde namens ELAN. Onlangs is door alle organisaties die betrokken zijn bij de Fryske 
Guozzenoanpak aan de Provincie verzocht om de geplande evaluatie naar 2017 op te schuiven. Om 
de Fryske Guozzenoanpak met een jaar te verlengen moet de verordening schadebestrijding 2015 
worden gewijzigd in verband met de duur van de winterrustperiode van 4 maanden vanaf seizoen 
2016/2017.  
Geconcludeerd wordt dat de ANV in stand moet worden gehouden en daarbij hoort een afdracht. 
Verder wordt opgeroepen om nieuwe ideeën en projecten aan te dragen. 
 
5. Notulen jaarvergadering van 26 maart 2015 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 



6. Jaarverslag 2015 
Het jaarverslag wordt onveranderd vastgesteld. 
 
7. Financiën 
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarcijfers van beide verenigingen. 
a. Ganzenvereniging Weststellingwerf:  
In de loop van 2015 werd het ingediende gedeclareerde bedrag voor 2014 door de Provincie 
uitbetaald en kon de exploitatierekening positief worden afgesloten. In de vorige jaarvergadering is 
besloten deze vereniging per 31-12-2015 op te heffen en het batige saldo te bestemmen voor 
VANLW. 
b. Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weststellingwerf: 
De exploitatierekening over 2015 wordt projectmatig gepresenteerd: 

 Algemene verenigingszaken: positief resultaat  (incl. batig saldo Ganzenvereniging) 

 Weidevogelbeheer: negatief resultaat 

 Ecologisch berm- en slootbeheer: positief resultaat 

 Project Westhoek: positief resultaat 
Het eigen vermogen van de vereniging is toegenomen. 
Voor 2016 wordt verwacht dat de inkomsten en uitgaven van de verschillende projecten elkaar qua 
financiële resultaten in evenwicht zullen houden. 
 
8a. Verslag van de kascommissie 
Door omstandigheden heeft de penningmeester de jaarstukken vandaag afgerond en daardoor heeft 
de kascommissie, bestaande uit Jan Kraak en Eddy Reuvekamp, nog geen gelegenheid gehad om de 
financiële administratie te controleren. De gepresenteerde jaarcijfers zijn opgesteld met goedkeuring 
van de boekhouder. 
Voorgesteld wordt om de kascommissie alsnog de kascontrole te laten uitvoeren en via de mail hun 
bevindingen door te geven aan het bestuur. Via de mail zullen de aanwezige leden op de hoogte 
worden gebracht van de uitkomst van de kascontrole. De vergadering stemt in met dit voorstel. 
8b. Benoeming nieuw lid kascommissie en reserve 
Jan Kraak wordt alvast bedankt voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Eddy Reuvekamp blijft nog een 
jaar in functie. Hein Anne van Dijk wordt benoemd als nieuw kascommissielid en als reserve wordt 
Meinte Boersma benoemd. 

 
10. Bestuursverkiezing 
- Nico van der Weerd is statutair aftredend en herkiesbaar. Hij wordt met algemene instemming 
herkozen voor de komende vier jaar.  
- Met het voorstel om de laatste bestuurstermijn van Karin Witteveen met een jaar te verlengen 
wordt ingestemd. 
 
11. Rondvraag 
Aangegeven wordt dat het opruimen en afvoeren van het maaisel van de ecologisch beheerde 
bermen niet overal even goed uitgevoerd is. Het bestuur zegt toe om de voorwaarden en werkwijze 
van het ecologische bermbeheer opnieuw rond te sturen aan de bermleden. Ook is het van belang 
om binnenkort weer een overleg met de bermcoördinatoren te beleggen. In 2016 loopt het 4-jarige 
contract met de  gemeente af. We hopen op voortzetting en het bestuur gaat in de loop van dit jaar 
de positieve resultaten uit het onderzoeksrapport onder de aandacht van het college en de fracties 
brengen. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aandacht en inbreng en wenst hen een goed 
groeiseizoen en mooie resultaten in het natuur- en landschapsbeheer toe.  


