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De bestuursleden zijn:
- Jan Denissen
- Henk Roefs
- Ad Backx
- Ton Vroon
-

Kees van Dijk
Niek van der Spelt

Voorzitter en bestuurslid tot 22 februari 2017
voorzitter vanaf 22 februari 2018
Secretaris
Bestuurslid en penningmeester/ledenadministratie
tot 22 februari 2017
Bestuurslid en penningmeester vanaf 23 maart 2018*
Bestuurslid

* Te bekrachtigen door de ALV van 14 maart 2018
Het bestuur is zeven keren voor een vergadering bijeen geweest.
De gebiedscoördinator van de ANV, Ernst Verwer, is wederom actief geweest in het kader van Stika,
de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader. Het betreft een regeling van provincie en
waterschap, samen met gemeenten. Hij heeft advies uitgebracht aan (potentiële) deelnemers en
voorstellen gedaan voor projecten. Ook heeft hij het Coördinatiepunt van Brabants Landschap
geadviseerd, die de regeling in Noord-Brabant coördineert. Daarnaast had hij, al dan niet samen met
een bestuurder, contacten met de (deelnemende) gemeenten.
De vier gemeenten in het werkgebied, de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en
Woensdrecht nemen aan Stika deel.
In het kader van het vernieuwde stelsel ANLb2016, agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016,
heeft de ANV een bijdrage geleverd aan het Collectief ANB-West-Brabant. Ad Backx is bestuurslid,
secretaris van het Collectief. Ernst Verwer heeft (potentiële) deelnemers geadviseerd, de contracten
afgesloten met deelnemers en de behorende administratieve werkzaamheden verricht.
Op 22 februari vond de jaarlijkse ALV (Algemene ledenvergadering) plaats. Er waren 27 aanwezigen.
In het openbare deel van de vergadering waren er twee presentaties:
“De mogelijkheden van Stika, Groen Blauw Stimuleringskade voor natuurontwikkeling door
agrariërs en burgers”
Ernst Verwer, gebiedscoördinator ANV Brabantse Wal
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“Alles wat met bijen te maken heeft….”
Henk Boot, voorzitter van de Bijenvereniging Het BijenGilde Etten-Leur e.o

De ANV heeft een bijdrage geleverd aan het project “Brabantse BijenWalhalla. Een deelnemend
bedrijf is ondersteund. Het project is gericht op het bevorderen van de bijenstand in het gebied van
de Brabantse Wal.
In mei is een presentatie verzorgd bij Probus Roosendaal.
De ANV heeft in juni deelgenomen aan de succesvolle Brabantse Wal Dag 2017 in Nieuw Vossemeer.
In juni was de ANV zomerexcursie bij akkerbouwer Eric van der Spelt in Steenbergen. Er zijn
akkerranden bezichtigd bij zijn bedrijf en ook bij Pieter Maris in Dinteloord. Na deze bezichtiging
waren er presentaties van Arjen Stoop van Brabants Landschap over resultaten van monitoring van
natuur- en landschapsbeheer en van Ad Backx over de plannen van het monitoren door het collectief
in het ANV gebied van de Brabantse Wal.
Er heeft promotie van de ANV en werving van nieuwe leden plaatsgevonden via de website en
diverse contacten.
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