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- Bestuursvergaderingen
Er waren, verspreid over het jaar, zeven bestuursvergaderingen.
- Algemene ledenvergadering (ALV)
Op 14 maart vond de jaarlijkse ALV plaats in Gasterij De Afspanning te Heerle. Er waren
23 aanwezigen. Tijdens de ALV zijn de gebruikelijke agendapunten behandeld, zoals het Jaarverslag
van 2017, de Jaarrekening van 2017 en de Begroting van 2018. In het openbaar gedeelte waren er
twee presentaties:
- Agrarisch natuurbeheer in het kader van het Collectief ANB West-Brabant in het gebied van
onze ANV “ (ANV gebiedscoördinator Ernst Verwer en coördinator adviesbureau ZeeBra,
Jacob Bouwman)
- Monitoring door Collectief ANB West-Brabant in het gebied van onze ANV (Ad Backx)
- STIKA (Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader)
De provinciale regeling, samen met waterschappen, is bedoeld voor projecten voor behoud dan wel
uitbreiding van natuur en landschapselementen. Er nemen een groot aantal Brabantse gemeenten
deel, waaronder de vier gemeenten in ons werkgebied: Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen
en Woensdrecht. Onze ANV is wederom actief geweest om, samen met het Coördinatiepunt
Brabants Landschap, deelnemers te werven. De gebiedscoördinator van de ANV, Ernst Verwer, 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 onderhield hij, soms samen met een bestuurder, contacten met de vier
gemeenten.
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Helaas is in de loop van het jaar STIKA tijdelijk stilgelegd door de provincie en is het budget
geblokkeerd. De reden betreft (bureaucratische) problemen met de regeling.
Eind 2018 was de regeling nog niet heropend. De gebiedscoördinator heeft helaas vele (potentiële)
deelnemers moeten teleurstellen, ook bestaande aflopende contracten konden niet worden
verlengd.
- Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb2016) en natuurprojecten waterschap
In het kader van het stelsel ANLb2016 en natuurprojecten van waterschap Brabantse Delta heeft de
ANV een bijdrage geleverd aan het Collectief ANB-West-Brabant. Het collectief is in 2015 opgericht
door zes ANV’s, waaronder onze ANV. Secretaris Ad Backx is ook secretaris van het Collectief. Ernst
Verwer is als gebiedscoördinator ook actief voor het collectief, in opdracht van de ANV.
In 2018 zijn wederom vele contracten afgesloten in ons werkgebied, vooral in het noordelijk
kleigebied en Woensdrecht en omgeving. Ernst heeft (potentiële) deelnemers geadviseerd,
contracten afgesloten met deelnemers en de behorende administratieve werkzaamheden verricht.
In het najaar is het monitoren van akkervogels (tellen en registreren) gestart in DinteloordSteenbergen en omgeving. Daartoe is een informatiebijeenkomst gehouden op 25 oktober in het
Dorpshuis van Dinteloord. Er waren 34 aanwezigen en maar liefst 11 vrijwilligers hebben zich op die
avond dan wel kort daarna aangemeld.
- Zomerexcursie
Op 20 juni was de zomerexcursie bij IJsboerderij “De Gerda Hoeve” in het Dreefje in Schijf. Er werden
akkerranden bezichtigd van agrariër Veraart in de Nispense Achterhoek. Daarna was er uitleg van
Sjef Oerlemans van de gemeente Roosendaal over het turfvaartaquaduct nabij Nispen. Tot slot
volgde een presentatie van Inge Aerden, secretaresse van de Heemkundekring De Heerlijckheijd
Nispen, over de geschiedenis van Nispen en de rol van Nispen in de omgeving.
- Convenant Bijenlandschap Noord-Brabant
Op 13 december hebben 19 regionale partijen het Convenant Bijenlandschap West-Brabant
ondertekend, waaronder onze ANV. Het convenant is gericht op een regionale samenwerking/
netwerkvorming om de bijenstand (honing en wilde bijen) in West-Brabant zoveel mogelijk te
bevorderen.
- Promotie en werven van leden
Waar mogelijk heeft promotie van de ANV plaatsgevonden, deels via de website. Ook zijn nieuwe
leden geworven, eind 2018 had de ANV 104 leden.
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