Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weststellingwerf
Secretariaat: K. Witteveen
Pieter Stuyvesantweg 109
8479 HK Oldetrijne
Tel.:0561-499232
E-mail:annowitteveen@kpnplanet.nl

Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering, die gehouden wordt op:
Datum
Aanvang
Locatie

: dinsdag 21 maart 2017
: 20.00 uur
: De Rank, Kerkstraat 49 te Wolvega

Voor deze avond hebben wij de heren Johan Wesselink, consulent Faunazaken in Noord-Nederland
bij BIJ12/unit Faunafonds, én Peter de Vries van de FBE Fryslân als sprekers uitgenodigd.
In hun presentatie zal het voorkomen en bestrijden van faunaschade alsook het aanvragen van een
tegemoetkoming in de bedrijfsmatige schade centraal staan.
De procedure en voorwaarden bij landbouwschade door inheemse beschermde diersoorten zal
worden toegelicht, waarbij de nadruk ligt op de ganzen- en de dassenschade. Ook het provinciale
ganzenbeleid zal aan de orde komen. Daarnaast zal ingegaan worden op de nieuwe wet
Natuurbescherming en de rol van BIJ 12/unit Faunafonds per 1 januari 2017 onder de nieuwe wet.

De agenda is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening.
Mededelingen.
Duo-presentatie door de heren Johan Wesselink en Peter de Vries.
Sluiting openbaar gedeelte.
Pauze.
Opening besloten jaarvergadering.
Mededelingen.
Notulen jaarvergadering van 22 maart 2016.
Jaarverslag 2016.
Financieel jaarverslag 2016.
a. Verslag van de kascommissie.
b. Benoeming nieuw lid kascommissie en reserve.
12. Bestuursverkiezing:
- Het bestuur stelt voor om de laatste bestuurstermijn van Johan Baas met een jaar te
verlengen.
- Aftredend en niet herkiesbaar is Karin Witteveen.
Helaas kunnen we op dit moment nog niet de naam van een kandidaat noemen. Er wordt nog
overlegd.
(Tegen)kandidaten kunnen tot 24 uur voor de vergadering worden aangemeld bij het bestuur.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
Graag rekenen wij op uw komst.
Het bestuur.

De notulen van de jaarvergadering van 22 maart 2016 en het jaarverslag 2016 zijn te vinden op de
startpagina van onze vereniging (www.vanlweststellingwerf.nl).

