Verslag Jaarvergadering Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf (ANW) en Ganzenvereniging
Weststellingwerf (GVW) op 17 maart 2010
1. Opening en mededelingen
Voorzitter Henk Roeles opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom, in het bijzonder
onze gastspreker Gerbrand van ’t Klooster. In het kort worden de actuele zaken aangestipt waar
beide verenigingen op dit moment mee bezig zijn.
2. Inleiding door Gerbrand van ’t Klooster
In zijn inleiding gaat Gerbrand van ’t Klooster, coördinator Ruimtelijke Ordening LTO Nederland, in
op het groene deel van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van de Europese Unie (EU) en
de mogelijke veranderingen die vanaf 2013 hierin op zullen treden.
Meer dan veertig jaar is het GLB het belangrijkste beleid van de EU geweest. Dat is ook de reden
waarom een groot deel van de EU-begroting naar het GLB gaat, hoewel het aandeel ervan de laatste
jaren geleidelijk is afgenomen. Het GLB is in 2008 geëvalueerd en enigszins bijgesteld: meer
marktwerking waardoor Europese agrarische ondernemers beter de concurrentie op de wereldmarkt
aan kunnen, koppeling aan maatschappelijke waarden, meer aandacht voor het plattelandsbeleid en
een verdere verduurzaming van de landbouwproductie.
Na 2013 verandert er veel: afbouw van markt- en prijsbeleid, beëindiging van het historisch model
van inkomenstoeslagen en inkomenssteun wordt verbonden met maatschappelijke diensten.
Er zal druk ontstaan op het landbouwbudget ten gunste van andere doelen. Ook zal binnen het
landbouwbudget een tendens ontstaan van herverdeling van West naar Oost-Europa. De EU zal
binnen de bestaande financiële contouren een andere geldstroom creëren, meer gericht op
maatschappelijke doelen. In het nieuwe GLB-beleid worden vergoedingen vastgesteld voor diensten
van boeren buiten hun normale werk. Het draagvlak voor de agrarische sector en ook van het GLB
kan alleen behouden worden als boeren hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Het is
publiek geld en bestemd voor publieke doelen zoals natuur, landschap en biodiversiteit.
De landbouw moet hier op inspelen door haar concurrentiekracht te versterken, duurzaam te gaan
produceren en meer natuur- en landschapsbeheer binnen de bedrijfsvoering toe te gaan passen.
Ten aanzien van Zuidoost-Friesland staat Van ’t Klooster positief tegenover de oprichting van ELAN.
Door samen te werken in regionaal verband worden de krachten en belangen gebundeld en beter
behartigd.
PAUZE
3. Notulen jaarvergadering 2009
De notulen worden onveranderd vastgesteld.
4. Jaarverslag 2009
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld.
5. Financiën 2009
In de ledenvergadering van 2009 kwam de kascommissie met het voorstel om alleen de boekhouding
van het door de leden opgebrachte geld te gaan controleren. De vergadering stemde hiermee in.
De boekhouding met betrekking tot de Organisatiekosten Weidevogelbeheer wordt via een
accountantscontrole verantwoord. De boekhouding met betrekking tot Organisatiekosten
Ganzenbeheer wordt gecontroleerd door Dienst Regelingen. In deze beide boekhoudingen wordt
geen geld van leden ingebracht.
-Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf: Penningmeester Sippe Bron geeft een toelichting op het
jaarverslag 2009 en de begroting 2010, deze hebben betrekking op het weidevogelgedeelte en
bermbeheer. Het jaar 2009 is met een positief saldo afgesloten.
Het eigen vermogen van de vereniging is toegenomen.

-Ganzenvereniging Weststellingwerf: Ook dit jaarverslag 2009 en de begroting voor 2010 worden
door Sippe Bron toegelicht. Deze boekhouding is ook met een positief saldo afgesloten.
Naar aanleiding van deze positieve saldo’s wordt door één van de leden voorgesteld of het mogelijk
is om aan de Vogelwachten een financiële bijdrage te schenken? Al sinds enkele jaren betaalt de
ANW voor de Vogelwachten de BFVW inlegvellen voor nazorgpassen. Misschien is het ook mogelijk
om de BMP-tellingen/monitoring door de plaatselijke Vogelwachten te laten verzorgen zodat zij
hiervoor een gepaste vergoeding kunnen ontvangen.
6a. Verslag kascommissie
De kascommissie wordt gevormd door Tjitze Postma en Herko Jansen. Ze doen verslag van de
uitgevoerde kascontrole en concluderen dat de administratie en verantwoording in orde zijn en gaan
akkoord. De kascommissie benadrukt het belang van een overzichtelijke en duidelijke presentatie
van de contributiegelden naar de leden toe.
6b. Benoeming nieuw lid kascommissie en reserve
Tjitze Postma is aftredend en wordt bedankt voor zijn inzet, Herko Jansen blijft nog een jaar in
functie. Nieuw kascommissielid is Rudolf ter Schure en reserve is Martin Kuiper.
7. Voorstel tot contributiewijziging
Na enige discussie wordt het volgende contributievoorstel gedaan voor 2011:
- Leden die SAN/SNL-overeenkomst (weidevogels / ganzen / botanisch) via de vereniging hebben
afgesloten betalen €25,- lidmaatschap en 1% afdracht van ontvangen vergoeding Dienst Regelingen
Weidevogelbeheer en/of Ganzenbeheer en/of Botanisch Beheer.
- De overige leden betalen €10,- lidmaatschap.
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.
8. Bestuursverkiezing
Penningmeester Sippe Bron is aftredend en niet herkiesbaar. Alfred van den Akker is bereid
gevonden om in het bestuur plaats te nemen. Omdat Alfred eerst zijn studie wil afronden, heeft hij
aangegeven dat hij vanaf september het penningmeesterschap van Sippe over zal nemen. Sippe is
bereid om zo lang als nodig is, in functie te blijven.
9. ELAN
De steunmaatregelen in de landbouw worden steeds verder afgebouwd en komen gedeeltelijk weer
terug via o.a. Plattelânsprojekten. ELAN probeert om dit geld naar Zuidoost-Friesland te laten
terugvloeien. Hiertoe zal een Gebiedsvisie worden opgesteld waarin opgenomen zal zijn aan welke
diensten in Zuidoost-Friesland behoefte is en onder welke voorwaarden de landbouw die wil leveren.
De Provincie heeft toegezegd een gedeelte van de kosten te subsidiëren. Ook via fondsen wordt
geprobeerd om hiervoor geld bijeen te krijgen. Van iedere betrokken ANV wordt gevraagd garant te
staan voor een bepaald bedrag, gerelateerd aan het aantal leden. De vergadering gaat akkoord met
een garantiestelling van €7000,-.
10. Rondvraag
- De aanvraag voor kruidenrijk zaaizaadmengsel is bij de Provincie ingediend. Er is haast bij geboden
omdat er op de percelen met kruidenrijk weidevogelgrasland vanaf 1 april geen landwerkzaamheden
mogen worden uitgevoerd.
- Voor klachten over niet opgehaald slootgoed in de ecologisch beheerde bermen van Stadburen kan
men bij de gemeente terecht.
- Van de Provincie is bericht ontvangen dat het opgestelde Collectief Beheerplan voor het
weidevogelbeheer is goedgekeurd.
11. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.

