Notulen jaarvergadering Vereniging Agrarisch
Weststellingwerf (VANLW) op 27 maart 2018

Natuur-

en

Landschapsbeheer

1. Opening
Voorzitter Nico van der Weerd opent het openbare gedeelte van de jaarvergadering met het
hartelijk welkom heten van de 32 aanwezige leden, vogelwachters, jagers en de gastspreker
Wiebren van Stralen.
Vervolgens gaat de voorzitter in op een aantal actuele zaken die momenteel veel in de
belangstelling staan zoals de veenweidevisie, waarvoor het Wetterskip en de Provincie
compenserende maatregelen bedenken. Het is belangrijk dat de agrarische sector zelf de
regie in handen houdt. Ook komen er steeds meer initiatieven waarbij de verwevenheid
tussen landbouw en natuur centraal staat. Dit levert projecten en uitdagingen op die bij onze
ANV kunnen passen.
2. Mededelingen
- Er is bericht van verhindering ontvangen van Klaas Vellinga, Hans Smink en Joke Smink.
- Hopelijk komt de uitbreiding van het ecologisch bermbeheer voor 2018 binnenkort rond. Er
zal dan voor zowel nieuwe als bestaande deelnemers een informatieavond worden
gehouden waar de voorwaarden en werkwijze zullen worden toegelicht. Het is nu wachten
op toezegging van de gemeente.
- ELAN heeft het afgelopen najaar in overleg met de betrokken agrariërs een
weidevogelmozaïek voor Oldetrijne Zuid ingevuld en dit is m.i.v. 2018 van start gegaan.
- Het landschapsherstelproject is inmiddels van start en de werving loopt. Dit project geldt
voor elementen die liggen binnen het leefgebied Droge dooradering en wordt uitgevoerd
door ELAN.
3. Presentatie door Wiebren van Stralen
Wiebren van Stralen is sinds kort werkzaam als programmaleider van Living Lab Fryslân. Het
Living Lab organiseert, faciliteert, stimuleert, verbindt en deelt ervaringen uit de praktijk op
het gebied van natuurinclusieve landbouw. Duurzaamheid is steeds belangrijker binnen de
landbouw. Het verdienmodel is gebaseerd op een aantal onderdelen: opbrengstprijzen van
producten en van landgebruik, kostenbesparing bedrijfsvoering, lastenverlichting en
energieverbruik.
De samenwerking om grondverkaveling, gebiedsopgaven, extensiveren en gebiedsprocessen
te realiseren kunnen ook kansen en mogelijkheden bieden.
Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden wordt getoond hoe de vruchtbaarheid van
de bodem in stand kan worden gehouden en opgebouwd.
Pauze
Na de pauze wordt de vergadering voor de leden voortgezet met het huishoudelijke
gedeelte van de jaarvergadering.
4. Notulen jaarvergadering van 21 maart 2017
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
5. Jaarverslag 2017
Het jaarverslag van de secretaris wordt onveranderd vastgesteld.

6. Financieel jaarverslag 2017 + begroting 2018
De jaarcijfers van 2017 worden door de penningmeester projectmatig gepresenteerd:
 Algemene verenigingszaken: negatief resultaat
 Weidevogelbeheer: positief resultaat
 Uitvoering beheer (ecologisch bermbeheer / onderhoud Westhoek) : positief
resultaat
 Project Organisatie: geen
Het eigen vermogen van de vereniging is toegenomen.
De penningmeester geeft aan dat het moeilijk in te schatten is hoe de financiële resultaten
voor 2018 zullen zijn. Hij verwacht een klein positief resultaat.
7a. Verslag van de kascommissie
De kascommissie wordt gevormd door Meinte Boersma en Léon van der Tol. Zij hebben de
financiële administratie gecontroleerd en geven aan dat het correct was.
7b. Benoeming nieuw lid kascommissie en reserve
Meinte Boersma treedt af en wordt bedankt voor zijn inzet. Léon van der Tol blijft nog een
jaar in functie. Arjan Schoonhoven wordt benoemd als nieuw kascommissielid en reserve
wordt Nico Kester.
8. Bestuursverkiezing
- Johan Baas en Alfred van den Akker zijn beide statutair aftredend en hebben zich
herkiesbaar gesteld. Zij worden met algemene instemming herkozen voor de komende 4
jaar.
- Karin Witteveen is aftredend en niet herkiesbaar. Zij wordt door de voorzitter bedankt voor
haar inzet en toewijding van de afgelopen 10 jaar. Zij blijft nog het aanspreekpunt voor het
ganzenbeheer voor zowel de ANV als ELAN. Karin geeft aan dat zij altijd met veel plezier en
voldoening het bestuurswerk heeft gedaan en het overleg en de samenwerking met leden,
vogelwachters en jagers als heel waardevol heeft ervaren.
9. Rondvraag
Nico Kester vraagt zich af waar het officiële contract voor het weidevogelbeheer van ELAN
blijft? Het bestuur zal dit bij ELAN navragen.
10. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aandacht en inbreng en wenst iedereen wel
thuis. Er is nog gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

