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De bestuursleden zijn:  

- Henk Roefs    Voorzitter 

- Ad Backx    Secretaris 

- Kees van Dijk    Penningmeester/ledenadministratie 

- Niek van der Spelt   Bestuurslid 

 

- Bestuursvergaderingen 

Er waren, verspreid over het jaar, zes bestuursvergaderingen. 

 

- Algemene ledenvergadering (ALV) 

Op 30 januari vond de jaarlijkse ALV plaats in Gasterij De Afspanning te Heerle.  

Er waren 27 aanwezigen. Tijdens de ALV zijn de gebruikelijke agendapunten behandeld, zoals het 

Jaarverslag van 2018, de Jaarrekening van 2018 en de Begroting van 2019. Ook werden de geplande 

activiteiten van 2019 toegelicht.  

In het openbaar gedeelte was de evaluatie van het agrarisch natuurbeheer in ons ANV gebied. 

Hiervoor waren alle deelnemers uitgenodigd. Ernst Verwer hield een presentatie over het beheer en 

de resultaten ervan. Carlo hield een presentatie over de monitoring van de vogeltellingen. 

Vervolgens leidde Carlo de evaluatie aan de hand van een zestal vragen. 

 

 

- STIKA (Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader) 

De provinciale regeling, samen met gemeenten en 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.  

Samen met het Coördinatiepunt Brabants Landschap, is onze ANV actief geweest voor het werven 

van deelnemers. De gebiedscoördinator van de ANV, Ernst Verwer, heeft advies uitgebracht aan 

(potentiële) deelnemers en  voorstellen gedaan voor projecten. In Bergen op Zoom, Steenbergen en 

Woensdrecht zijn voornamelijk aflopende contracten verlengd. Voor Woensdrecht is er momenteel 

overleg met potentieel nieuwe deelnemers. In Roosendaal was er geen budget in 2019, omdat het 

provinciaal budget nog niet beschikbaar is.   
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- Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb2016) en natuurprojecten waterschap 

In het kader van het stelsel ANLb2016 en waternatuurprojecten van waterschap Brabantse Delta 

heeft de  ANV een bijdrage geleverd aan het Collectief ANB-West-Brabant. Secretaris Ad Backx is 

tevens secretaris van het Collectief. Ernst Verwer is als gebiedscoördinator eveneens actief voor het 

collectief, in opdracht van de ANV.  

In 2019 is het agrarisch natuur beheer bij deelnemers fors uitgebreid. In het najaar zijn vele 

contracten afgesloten voor waternatuurprojecten langs watergangen om de biodiversiteit te 

bevorderen. 

Ook heeft op 23 oktober in het Dorpshuis in Dinteloord een evaluatie plaatsgevonden van  de 

vogeltellingen in Dinteloord/Steenbergen/De Heen.  Het was een vruchtbare avond, waarin o.a. de 

ervaringen van de 14 vrijwilligers zijn geïnventariseerd. De vogeltellingen worden ook deze winter en 

voorjaar vervolgd.  

 

- Zomerexcursie 

Op 19 juni was de zomerexcursie op  Landgoed Dassenberg aan de Halsterseweg in Steenbergen.  

Ondanks het minder goede weer waren er 17 aanwezigen. Er was een interessante rondleiding over het 

landgoed. Er zijn meerdere vormen van natuurbeheer, waaronder akkerranden. Eugene van den Eijnden 

van het landgoed vertelde over hun ervaringen en ook Ernst Verwer gaf uitleg over het natuurbeheer op 

het landgoed en elders. 

 

- Convenant Bijenlandschap Noord-Brabant 

De ANV is één van de ondertekenaars van het Convenant Bijenlandschap West-Brabant. Het jaar 

2019 is vooral benut om de mogelijkheden voor de verbetering van het leefmilieu voor bijeen in 

beeld te brengen. Vooral een studie bij de WUR, Wageningen Universiteit Research, is daartoe van 

belang. De ANV heeft excursies bijgewoond en de jaarbijeenkomst in december bij Cosun  Innovation 

Center in Dinteloord. 

 

- Promotie en werven van leden 

Waar mogelijk heeft promotie van de ANV plaatsgevonden, zoals via de website. In december is een 

nieuwsbrief uitgebracht. 

Het ledenaantal van de ANV op het einde van het jaar bedroeg 109.  


