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Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 22 februari 2017 (def.) 
ANV BW17-12 

 

Datum:  22 februari 2017 

Aanvangstijd: 19.30u 

Plaats:  Gasterij De Afspanning, Herelsestraat 97, 4726 AC Heerle 

  

 

 

1) Opening 

De voorzitter, Jan Denissen opent de vergadering en heet allen van harte welkom op deze vijfde ALV. 

Er zijn 27 aanwezigen.  

 

2) Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3) Verslag van de ALV van 14 april 2016 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.  

 

4) Jaarverslag 2016 van de secretaris 

Het Jaarverslag wordt toegelicht. Er zijn geen opmerkingen. 

 

5) Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017 

De stukken worden toegelicht door de voorzitter. Gevraagd wordt naar de kosten van de website. 

Deze waren in 2016 hoger dan in 2015 door vernieuwing van de site. Daarnaast zijn er kosten voor de 

provider. 

Alle stukken worden goedgekeurd. De ANV heeft niet veel budget en de aanwezigen worden 

gevraagd waar mogelijk nieuwe leden aan te dragen. 

 

6) Verslag kascontrolecommissie en décharge van het bestuur  

Toos Jacobs brengt verslag uit namens de kascontrolecommissie. Ze heeft de kascontrole samen met 

Jolisa de Witte-Ambachtsheer uitgevoerd en in orde bevonden. Het zag er allemaal heel verzorgd uit, 

aldus Toos. Ze verzoekt de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen en aldus wordt door 

de vergadering besloten. Ton Vroon wordt bedankt voor zijn inzet als penningmeester. 

De vergadering besluit dat volgend jaar de kascontrole wordt uitgevoerd door Jolisa de Witte-

Ambachtsheer en Bert Swiers.  
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7) Bestuursfuncties 

- Ton Vroon treedt terug als bestuurslid 

De voorzitter bedankt Ton voor zijn inzet als bestuurslid. Ton is vanaf januari 2015 lid van het bestuur 

geweest. Helaas moet hij stoppen i.v.m. drukke werkzaamheden. Als blijk van waardering ontvangt 

Ton een paar flessen wijn. 

Ton bedankt alle aanwezigen voor het vertrouwen dat hij genoot. 

- Voorzitter Jan Denissen treedt terug uit het bestuur. Henk Roefs is zijn opvolger 

Ook voorzitter Jan Denissen treedt terug i.v.m. drukke werkzaamheden. Hij wordt toegesproken door 

de secretaris, Ad Backx. Ad bedankt Jan voor zijn inzet als bestuurslid en voorzitter. Jan was bij de 

oprichting van de ANV in 2011 betrokken en is tot nu toe voorzitter geweest. Hij heeft de ANV goed 

geleid en vertegenwoordigd. Ook Jan ontvangt als blijk van waardering een paar flessen wijn. 

Jan bedankt alle aanwezigen voor het vertrouwen wat hij ervaarde. Hij heeft het werk graag gedaan, 

in het belang van de ANV en de agrarische sector, maar kon niet anders dan stoppen door drukte. Hij 

wenst de ANV alle succes toe.   

Ad geeft aan dat Niek van der Spelt en hij (er zijn maar drie bestuursleden meer) voorgesteld hebben 

om Henk Roefs te vragen als voorzitter. Henk is daartoe bereid en neemt “de voorzittershamer over”, 

althans figuurlijk, want er is geen voorzittershamer beschikbaar. “Ik ga voor een hamer zorgen”, 

aldus Henk.  

Henk bedankt ook Jan en Ton nog voor hun inzet voor de ANV. Ook bedankt hij de aanwezigen voor 

het vertrouwen.  

 

8) Jaarplan 2017 

Voorzitter Henk Roefs licht het Jaarplan toe. Hij geeft aan dat het Jaarplan op de website wordt 

geplaatst. 

 

9) Rondvraag 

- Bert Swiers informeert naar de resultaten van agrarisch natuurbeheer, zoals akkerranden. 

Toegelicht wordt dat er goede resultaten zijn. Zo blijkt de biodiversiteit van watergangen naast 

waterschapsranden beter te zijn dan zonder die randen. Daar zijn rapporten van die het waterschap 

Brabantse Delta en Rivierenland in hun bezit hebben. Het Collectief ANB West-Brabant gaat iets met 

die rapporten doen in de publiciteit. Ook voor vogels is agrarisch natuurbeheer goed, dat is 

vastgesteld door monitoring. In het kader van het nieuwe stelsel (ANLb 2016) wordt momenteel een 

monitoringsprogramma opgesteld.  

- Bert Swiers vraagt waarom er relatief veel deelnemers zijn in het noorden van het gebied en minder 

in bijvoorbeeld Bergen op Zoom en Woensdrecht. De voorzitter antwoordt dat dit te maken heeft 

met akkerbouw in het noorden, waardoor al in 2011 veel deelnemers waren in Steenbergen en 

Bergen op Zoom Noord voor akkervogelbeheerplannen. Meerdere van deze deelnemers zijn 

overgestapt naar het nieuwe stelsel t/m 2021.  

- Jan van Trijen adviseert om voor de monitoring ook contact op te nemen met de 

vogelwerkgroepen. Daar zit veel kennis. De voorzitter onderstreept dat en geeft aan dat er contact 

met die werkgroepen worden opgenomen, zoals van Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda. 

- Gijs Peelen wil voorkomen dat er last ontstaat bij de uitoefening van het boerenbedrijf. Het is een 

samenspel van bedrijf en natuur. 



3 
 

- Jan van Trijen refereert naar het ganzenplan van de provincie Noord-Brabant. Boeren hebben last 

van teveel ganzen. Wordt de ANV daarvoor benaderd? 

De voorzitter geeft aan dat het niet het geval is, maar erkent wel de problematiek. 

- De voorzitter vraagt of er belangstellenden zijn voor een bestuursfunctie. De ANV heeft maar drie 

bestuurders meer en dat is te weinig.  

Ook wordt gevraagd om mogelijk meer leden aan te dragen. We hebben ongeveer 100 leden en dat 

is niet slecht, maar het kan nog meer. 

 

 10) Sluiting van het formeel gedeelte 

 

De voorzitter sluit het formeel gedeelte van de vergadering en bedankt allen voor de inbreng.  

Na een korte pauze start het openbaar gedeelte. 

 

Het openbare deel van de ALV. 

 

Allereerst houdt Ernst Verwer, gebiedscoördinator ANV Brabantse Wal, een presentatie over “De 

mogelijkheden van Stika, Groen Blauw Stimuleringskader, voor natuurontwikkeling door agrariërs en 

burgers” 

Zie de presentatie van Ernst op de website www.brabantsewal.nl .  

Ernst geeft aan dat bij Stika vooral bloemrijke randen worden toegepast. Maar er zijn ook ommetjes 

aangelegd. Hij noemt de vele mogelijkheden voor agrariërs en burgers. Op een vraag van Bert Swiers 

geeft hij aan dat Steenbergen € 90.000,-- beschikbaar heeft en Roosendaal € 50.000,--. De budgetten 

van Bergen op Zoom en Woensdrecht voor 2017 t/m 2020 worden nog vastgesteld.    

 

Na de presentatie van Ernst Verwer volgt een presentatie van Henk Boot, voorzitter van de 

Bijenvereniging Het BijenGilde Etten-Leur e.o., over “Alles wat met bijen te maken heeft….” 

De presentatie start met een kort filmpje. Hij geeft meerdere voorbeelden van hoe men de 

bijenstand kan bevorderen, o.a.: 

- Laat bloemen bloeien in grasland, zoals witte klaver 

- Berm- en rotonde beheer bij gemeenten: bloemen en bloeiende bomen en struiken 

- Agrariërs: op erven, voerkuilen of “dode hoekjes”. Voor € 30,--/kg is er zaad voor bloemen 

tbv bijen, meng mosterdzaad en graszaad  

Met bijen en honing heb je de apotheek op het bedrijf.  
 

Na de presentaties bedankt de voorzitter beide sprekers. Het was zeer interessant en dat bleek wel uit de 

vele vragen en reacties.   

http://www.brabantsewal.nl/

