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Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van ANV Brabantse Wal, 12 maart 2014 

(concept) 

Datum:  Woensdag 12 maart 2014 

Plaats:  Gasterij De Afspanning 

  Herelsestraat 97 

  4726 AC Heerle 

Aanvangstijd: 19.30u 

Referentie ANV BW14-11 

 

1) Opening 

De voorzitter, Jan Denissen, opent de vergadering en heet allen welkom.  

Er zijn 19 aanwezigen, met berichten van verhindering van Jacques van der Aa, Peter Nouws en  

Henk Roefs.  

 

2) Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3) De notulen van de ALV van 21 februari 2013 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

 

4) Jaarverslag 2013 van de secretaris  

Het verslag, de notitie ANV BW14-03, wordt toegelicht. Het verslag wordt goedgekeurd. 

Toelichting: 

- De ANV heeft momenteel 92 leden. 

- Collectief 

Er worden Collectieven opgericht voor de natuurprogramma’s van Rijk en provincie, waaronder de 

regeling die nu onder SNL valt. De overheid wil minder versnippering en de kosten van overhead 

dienen te worden verlaagd van circa 40 naar maximaal 15% van de totale kosten.  

Het aantal Collectieven in Noord-Brabant is nog niet bekend, zo het er nu bijstaat worden het er 1 tot 

maximaal 3. Vanaf begin 2016 dient de Collectief actief te zijn. De Stichting SCAN is opgericht voor de 

oprichting begeleiding in de beginfase van de Collectieven .  

In Noord-Brabant is € 1,5 tot € 2 miljoen beschikbaar voor natuurontwikkeling. 

De provincie maakt een (natuur)doelenkaart voor o.a. ons gebied van de ANV en het is van belang 

dat de ANV er een bijdrage aan levert. De doelenkaart is in de loop van 2015 gereed. 

 

5) Jaarplan 2014 

Ook in 2014 worden er weer cursussen gegeven. Het plan staat nog niet vast, maar gedacht wordt 

aan een snoeicursus. 
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6) Financieel jaarverslag 2013 

Het financieel jaarverslag wordt toegelicht. Op een vraag wordt gemeld dat de kosten voor de 

website in 2014 lager zullen zijn dan in 2013. In 2013 was er “een renovatie” van de voorlopige 

website. 

Op een vraag van Toos Jacobs wordt er toelichting gegeven op de donaties van de ANV. 

 

7) Verslag van de kascontrolecommissie en decharge bestuur 

Namens de kascontrolecommissie van Ad Uitdehaag en Corné Mangelaars brengt Ad verslag uit.  

Hij geeft aan de financiële huishouding in orde is en stelt de vergadering voor decharge te verlenen 

aan het bestuur. De vergadering besluit conform zijn voorstel. 

Over het kalenderjaar 2014 vindt controle van de kas plaats door mevr. Toos Jacobs en Corné 

Mangelaars. 

 

8) Begroting 2014 

De begroting van 2014 wordt toegelicht. 

Mevr. Jeanine Janssen heeft een opmerking over de contributie. Het lidmaatschap kost  

€ 25,-, incl. BTW, ook als iemand in de loop van het jaar lid wordt. Er is bij een nieuw lid, die lid werd 

in de loop van het jaar, een contributierekening gestuurd, waarop geen BTW was vermeld. Dit wordt 

nagetrokken.  

Is overigens onder een bepaald contributiebedrag wel BTW nodig? Geantwoord wordt dat in 2012 is 

vastgesteld dat de ANV BTW plichtig is, vandaar de contributiebedragen incl. en excl. BTW.   

 

9 Verkiezing van een bestuurslid 

De voorzitter geeft aan dat naar uitbreiding van het bestuur wordt gezocht. Er zijn, mede door het 

aftreden van Peter Franken, twee vacatures. Er is op dit moment geen concreet voorstel ligt, wel is 

het bestuur met een paar personen in gesprek.  

De voorzitter vraagt de leden om een mandaat om bij het vinden van geschikte kandidaten deze 

personen bestuurslid te laten worden. De vergadering gaat akkoord. 

 

10 Rondvraag 

- Bert Schrier vraagt hoeveel agrariërs lid zijn van de ANV. Dat zijn er ongeveer 50. Hij geeft aan dat 

dit toch nog weinig is en verzoekt het bestuur de ANV onder de aandacht te brengen bij de ZLTO-

afdelingen. De voorzitter zegt dat toe. 

 

11 Sluiting 

 Voordat de sluiting plaatsvindt wordt afscheid genomen van bestuurslid Peter Franken.  

Peter heeft een grote bijdrage geleverd aan de opzet van de ANV. Ook is zijn bestuurlijke ervaring 

van grote waarde geweest in de eerste jaren van de ANV. Daarnaast was het prettig samenwerken 

met Peter. De voorzitter bedankt Peter namens de leden en reikt een kleine attentie uit. Peter wordt 

veel succes en een goede gezondheid toegewenst.  

Peter bedankt allen voor de prettige samenwerking. Hij geeft aan graag een bijdrage geleverd te 

hebben en had vooraf aangegeven terug te treden als de ANV goed in de steigers staat. Nu treedt hij 

graag terug om vernieuwing een kans te geven. Hij wenst de ANV alle succes toe.   
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Na een korte pauze geeft Koos Boer een presentatie “De patrijs als graadmeter voor onze 

bodembroeders”. Koos Boer is voorzitter van Wild Beheers Eenheid Roosendaal. 

 

Het is een zeer interessante presentatie. Er wordt antwoord gegeven op de vraag, waarom  de patrijs 

als algemene broedvogel uit ons (veranderend agrarisch) landschap deels verdwenen is. Ook worden 

de mogelijkheden genoemd om het aantal patrijzen in ons landschap weer te laten stijgen.  

 


