Notulen jaarvergadering Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf
Ganzenvereniging Weststellingwerf (GVW) op 26 maart 2015

(ANW)

en

1. Opening
Voorzitter Nico van der Weerd opent het openbare gedeelte van de jaarvergadering met het
welkom heten van de aanwezige leden, vogelwachters, jagers en de spreker John Melis.
Daarna gaat hij kort in op de actuele zaken waarmee het agrarisch natuurbeheer te maken
heeft en op in moet spelen, zoals de zorgwekkende situatie rond muizenschade en de
overgang naar het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer via ELAN.
2. Mededelingen
Tijdens de evaluatieavond van het weidevogelbeheer op 4 februari 2015 was er meer vraag
dan verwacht naar het boekje ‘Goed bodembeheer op veen boert beter’. Er zijn nu weer een
aantal exemplaren beschikbaar om mee te nemen na afloop van de vergadering.
3. Inleiding door de heer John Melis
John Melis is ecoloog en heeft een eigen adviesbureau in Jubbega. Daarnaast is hij
coördinator van diverse Friese werkgroepen voor de soortengroepen vissen, reptielen &
amfibieën, kreeften & waterkevers en zoogdieren. Hij gaat in op de leefwijze en biotoopeisen
van een aantal soorten die op de zandgronden en laagveengebieden van de Stellingwerven
te vinden zijn. Uniek voor Weststellingwerf is dat de grootste populatie Kamsalamander van
heel Nederland zich in Noordwolde Zuid bevindt. Het Bermpje is herontdekt in zowel de
Linde als Tjonger en komt daar vooral in de bovenlopen voor. Een belangrijke constatering is
dat het oppervlaktewater schoner wordt. Dat komt de grote modderkruiper, een zeldzame
vissoort, ten goede.
Om de geschiktheid van een leefgebied te bepalen is het van belang dat de aansluiting goed
is tussen verblijfplaats, route en foerageerplek. Bedenk eerst goed wat er ligt, voordat
maatregelen worden genomen.
Pauze
Na de pauze wordt de vergadering voor de leden voortgezet met het huishoudelijke gedeelte
van de jaarvergadering.
4. ELAN
René Vree Egberts, steunpuntcoördinator ELAN, geeft een korte toelichting op de selectie
van de focusgebieden en beheerpakketten van de droge dooradering. De natte dooradering
wordt gekoppeld aan de vernatting t.b.v. de weidevogels. Voor de intekening van het
weidevogelbeheer wordt gekeken naar de aantallen weidevogels en de animo onder de
agrariërs in de geschikte weidevogelkansgebieden. De bedragen voor droge dooradering en
weidevogelbeheer gaan per leefgebied en zijn indicatief en niet overhevelbaar. Ook licht hij
de werkwijze en de tijdlijn van de gebiedsaanvraag Zuidoost Friesland toe.
5. Notulen jaarvergadering van 12 maart 2014
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
6. Jaarverslag 2014
Het jaarverslag wordt onveranderd vastgesteld.
7. Financiën
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarcijfers van beide verenigingen.
a. Ganzenvereniging Weststellingwerf:
In opdracht van de Provincie heeft koepelorganisatie BoerenNatuur de ANV’s in de zomer
van 2014 benaderd om de deelnamebereidheid te inventariseren onder de grondgebruikers
in de ganzenfoerageergebieden. In Weststellingwerf is dit door GVW uitgevoerd.

Het beheerjaar 2014 is met een positief resultaat afgesloten. Het eigen vermogen van de
vereniging is iets toegenomen.
Aangegeven wordt dat het in februari 2015 ingediende gedeclareerde bedrag over 2014 nog
niet is goedgekeurd door de Provincie. Er is een risico dat dit bedrag niet in zijn geheel wordt
goedgekeurd.
b. Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf:
Met ingang van 2014 is ANW btw-plichtig voor de werkzaamheden voor het berm- en
slootbeheer van de gemeente en het Wetterskip. Het financiële jaarverslag 2014 wordt
projectmatig gepresenteerd:
 Algemene verenigingszaken: negatief resultaat
 Weidevogelbeheer: positief resultaat
 Ecologisch berm- en slootbeheer: positief resultaat
 Project Westhoek: positief resultaat
Het eigen vermogen van de vereniging is toegenomen.
8a. Verslag van de kascommissie
De kascommissie wordt gevormd door Tjeerd Dijkstra en Jan Kraak. Ze hebben geadviseerd
om de jaarrekening met behulp van een accountant op te stellen. Dit advies is overgenomen.
De financiële administratie is correct bevonden en de kascommissie stelt de vergadering
voor om de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in.
8b. Benoeming nieuw lid kascommissie en reserve
Tjeerd Dijkstra treedt af en wordt bedankt voor zijn inzet. Jan Kraak blijft nog een jaar in
functie. Eddy Reuvekamp wordt benoemd als nieuw kascommissielid en als reserve wordt
Hein Anne van Dijk benoemd.
9. Voorstel tot ontbinding Ganzenvereniging Weststellingwerf per 31 december 2015
Door het wegvallen van het ganzenbeheer uit het collectieve agrarisch natuurbeheer en het
einde van de organisatiekostenvergoeding voor de ganzen is ook de noodzaak van
instandhouding van een aparte ganzenvereniging weggevallen. De belangbehartiging voor
de leden in de ganzenfoerageergebieden kan ook door Agrarisch Natuurbeheer
Weststellingwerf worden gedaan.
Het bestuur doet aan de vergadering het voorstel om GVW, conform artikel 21 van de
Statuten, per 31 december 2015 te ontbinden. De vergadering stemt unaniem in met dit
voorstel.
Door de vergadering wordt vastgesteld dat een eventueel batig liquidatiesaldo is bestemd
voor Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf.
Door het bestuur wordt Karin Witteveen aangewezen als ‘bewaarder’, die gedurende 7 jaar
nadat de GVW heeft opgehouden te bestaan, de boeken en bescheiden van de GVW zal
bewaren. De vergadering gaat akkoord.
10. Bestuursverkiezing
Afke Kester is statutair aftredend en herkiesbaar. Zij wordt met algemene instemming
herkozen voor de komende vier jaar.
11. Rondvraag
Waarom worden aan tussenliggende particulieren geen kosten voor ecologisch slootbeheer
in rekening gebracht? Dit betreft een gering aantal meters en vanuit ANW wordt dit als een
goed gebaar naar de samenleving beschouwd.
12. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aandacht en inbreng. Een speciaal woord
van dank is er voor René Vree Egberts die een toelichting namens ELAN heeft gegeven.

