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Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal (ANV)  
Galmeidijk 35 
4706 KL Roosendaal 
I: www.anvbrabantsewal.nl 
E: anv.brabantsewal@kpnmail.nl 
KvK 54052130 
Rabobank: 1678.63.657 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van ANV Brabantse Wal van 1 juli 2015 

(concept) 

Datum:  Woensdag 1 juli 2015 

Plaats:  Bij akkerbouwer Kees van Dijk 

  Heense Molenweg 33 

  4655 SX De Heen 

Referentie ANV BW15-25 

 

Er zijn 22 aanwezigen. 

 

1) Opening 

De voorzitter, Jan Denissen, opent de vergadering. Hij heet allen van harte welkom in deze mooie 

ambiance: in de schuur bij akkerbouwer Kees van Dijk in De Heen. De ALV vindt plaats na een 

fantastische zomerexcursie op zijn bedrijf. 

 

2) Het Jaarverslag 2014 van de secretaris.  

 Het verslag is uitgereikt en wordt toegelicht. 

 

3) Het Jaarplan 2015 

Het Jaarplan is uitgereikt en wordt toegelicht. Het bestuur evalueert momenteel de missie van de 

ANV. Dat kan ertoe leiden dat het Jaarplan nog wordt aangepast.   

Ton Vroon, nieuw bestuurslid van de ANV, stelt zich nader voor. Hij is 48 jaar, woonachtig in 

Lepelstraat en is bij Friado verantwoordelijk voor inkoop.  

 

4) Financieel jaarverslag van de penningmeester. 

Het jaarverslag wordt toegelicht. In 2014 is € 898,-- toegevoegd aan het eigen vermogen, waardoor 

het vermogen is gestegen tot € 7.400,-- op het einde van 2014. Het jaaroverzicht en de balans zijn 

inclusief BTW. Feitelijk dient dat exclusief BTW te zijn. De voorzitter geeft aan dat een financieel 

specialist wordt ingeschakeld om de Verlies & Winstrekening en Balans exclusief BTW op te stellen.  

Kees van Dijk informeert naar het aantal leden. Dat zijn er circa 100. Aangegeven wordt dat een extra 

slag zal worden gemaakt om meer leden te werven.  

 

5) Verslag van de kascontrolecommissie en decharge bestuur 

Corné Mangelaars brengt namens de kascontrolecommissie (mevr. Toos Jacobs en Corné) verslag uit 

van de bevindingen. Alle inkomsten en uitgaven zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Hij verzoekt 

de vergadering het bestuur decharge te verlenen en aldus wordt besloten. Jorge Knipscheer wordt 

bedankt voor het uitvoeren van de boekhouding.  
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6)  Begroting 2015 

Er is nog geen definitieve begroting vastgesteld door het bestuur. Dit vindt plaats na de actie, 

genoemd bij agendapunt 4. 

 

7) Rondvraag 

- Gevraagd wordt naar het lidmaatschap van het Collectief ANB West-Brabant en ANV. De 

agrarische leden van de ANV worden automatisch lid van het Collectief . Het lidmaatschap 

van het Collectief bedraagt € 25,--/jaar. De betreffende ANV leden krijgen 100% korting op 

de contributie. Deelnemers aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer dienen lid te zijn van 

het Collectief en bij voorkeur ook lid van de ANV. Echter, noodzakelijk is het laatste niet. 

Indien een deelnemer geen lid is van de ANV wordt circa € 100,-- in rekening gebracht (nog 

vast te stellen) voor de kosten voor het opstellen van het contract en overige kosten.   

- Een deelnemer meldt dat het zaad erg laat werd afgeleverd voor een akkerrand die volgens 

de regels vóór 1 mei diende te worden ingezaaid.  

- Piet van Oeffelen van IVN meldt dat de ANV wordt uitgenodigd voor een excursie naar “het 

knotten in het Everland” te Nispen. De IVN Beheergroep Everland werkt eraan van november 

tot medio maart.  


