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1) Opening
De voorzitter, Henk Roefs, opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
Er zijn 25 aanwezigen. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van Bert van der Riet, Jacques
van der Aa, Leon Brooijmans en Henry Decker.
De voorzitter geeft aan dat het momenteel een moeilijke tijd is voor de landbouw, maar hij
vertrouwt erop dat met goed ondernemerschap de landbouw een goede duurzame toekomst
tegemoet gaat.
2) Mededelingen
Er zijn geen afmeldingen voor deze vergadering.
3) Verslag van de ALV van 30 januari 2019, ref. ANV BW19-08
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
4) Jaarverslag 2019 van de secretaris
De secretaris, Ad Backx, licht het Jaarverslag 2019 toe. Hij geeft aan dat ook in 2019 het agrarisch
natuurbeheer in het ANV gebied fors is toegenomen. Als voorbeeld noemt hij de waterschapsranden
langs watergangen, waarvan de lengte momenteel circa 300 km bedraagt.
5) Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019
Kees van Dijk, de penningmeester, licht de stukken toe.
Hij meldt dat de ANV in 2019 van de RABO Club Actie een bedrag van € 940,-- heeft ontvangen. Het
bestuur heeft vooraf de leden een brief gestuurd om er aandacht voor te vragen en dat heeft zijn
vruchten afgeworpen. Ook de gebiedscoördinatie heeft tot een positieve bijdrage voor de ANV geleid.
Er is over 2019 een positief saldo van € 2.507,-Kees licht de balans toe, waaruit blijkt dat het vermogen van de ANV is toegenomen tot € 15.460,--.
In de begroting 2020 is een onttrekking aan het vermogen van € 1.000,-- opgenomen, omdat de ANV
10 informatieborden heeft aangeschaft. De kosten daarvan bedragen € 1.150,--, het overige wordt
betaald uit Representatie/Promotie. De informatieborden worden geplaatst bij akkerranden/
natuurbeheer bij openbare wegen, waar veel mensen langskomen.
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Op een vraag van Jef van den Nieuwelaar wordt gemeld dat de borden in eigendom blijven van de
ANV. Jef adviseert om daar goed over te communiceren naar deelnemers van het agrarisch
natuurbeheer, zodat eventueel de borden later weer worden ingeleverd.
Jochem Sloothaak vraagt of er mogelijk financiële ruimte is om speakertjes aan te schaffen voor het
monitoren van patrijzen. De voorzitter meldt dit te bespreken in een bestuursvergadering.
De begroting van 2020 wordt goedgekeurd door de leden.
6) Verslag kascontrolecommissie en décharge van het bestuur
De kascontrole is uitgevoerd door Jan Franken (2e keer) en Lorenz Brooijmans.
Jan Franken geeft aan dat alle financiële stukken beoordeeld en gecontroleerd zijn. Alle vragen werden
keurig beantwoord door de penningmeester. De commissie heeft geen gebreken of omissies
vastgesteld en stelt voor decharge aan het bestuur te verlenen voor het boekjaar 2019. De leden
besluiten conform het voorstel.
De voorzitter bedankt Jan en Lorentz voor hun controlewerkzaamheden. Ook de penningmeester
wordt bedankt voor zijn correcte financiële boekhouding.
7) Benoeming nieuwe leden van de kascontrolecommissie
De vergadering benoemt Lorentz Brooijmans en Eric van der Spelt tot nieuwe commissie voor het
boekjaar 2020. Jan Franken treedt terug en wordt bedankt voor het feit dat hij de
controlewerkzaamheden 2 jaar heeft uitgevoerd.
8 Activiteiten 2019
De secretaris licht de activiteiten van 2020 toe. De activiteiten komen grotendeels overeen met 2019.
M.b.t. de bijdrage aan het Convenant Bijenlandschap West-Brabant vraagt Kees Dogge, bestuivingsimker uit Steenbergen, aandacht voor het promotieweekend van de bijenvereniging, 11 en 12 juli.
Ook geeft hij aan dat de vereniging mogelijk een bijdrage kan leveren aan dit project. Hij vraagt
aandacht voor vooral het maaibeleid van gemeenten en waterschap. Ad Backx zegt toe dat hij
daartoe contact opneemt met de coördinator van het convenant, Riny van Empel. De voorzitter geeft
aan dat de bijdrage van de ANV aan dit project bestaat uit het bestaand agrarisch natuurbeheer en
actieve aanwezigheid op bijeenkomsten.
Marian de Winter vraagt of er subsidiemogelijkheden zijn voor erfbeplantingen. Jochem Sloothaak
licht het project Erfenplus toe, van Brabants Landschap, Orbis, een aantal gemeenten en ANV’s. Uit
ons ANV-gebied neemt alleen de gemeente Roosendaal deel. Het betreft een cofinanciering van
Brabants Landschap en de gemeenten, beide 50%. De ANV kan de leden wijzen op
subsidiemogelijkheden.
De zomerexcursie is dit jaar op 17 juni.
9) Rondvraag
- Verschillende leden vragen aandacht voor de kwaliteit van het zaaizaad van bloemenmengsels. In
2019 was er slechte ervaringen met veel distels. Ook dit jaar hebben deelnemers de mogelijkheid om
zaad af te nemen van de centrale inkoop (ZeeBra). Het probleem van 2019 besproken met
zaadleverancier Neutkens. Opmerkelijk is dat zich alleen in ons gebied problemen voordeden en niet
in de rest van Brabant. Marc Brooijmans geeft aan dat er geen bemesting is toegestaan. In hoeverre
hebben droogte en geen bemesting een rol gespeeld? Op een vraag van Jos Peelen wordt
geantwoord dat er geen keurmerk voor het zaad nodig is. Aanbevolen wordt een steekmonster van
het zaad te laten nemen. M.b.t. het zaad is er ruis en ZeeBra neemt dit punt op.
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- Gevraagd wordt in hoeverre beheerpakketten van akkerranden worden geoptimaliseerd, als
voorbeeld de patrijzenrand. Gemeld wordt dat bestaande contracten t/m 2021 (of eventueel 1 of 2
jaar langer) niet worden aangepast. Wel kunnen evaluaties met o.a. deelnemers leiden tot
aanpassingen voor de volgende periode.
- Binnenkort worden leden benaderd voor een bijeenkomst over NIL, Natuurinclusieve landbouw, in
ons werkgebied. Het Provinciaal project van 2019 heeft nog niet geleid tot minimaal 40 deelnemers
en daarom vindt er een nieuwe werving van veehouders plaats.
10) Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering af en bedankt allen voor de inbreng.
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Openbaar gedeelte na de pauze
Na een pauze vindt er vanaf 20.45u een openbaar gedeelte plaats met als thema:
Het tellen van (akker)vogels in de omgeving van Dinteloord/Steenbergen/
De Heen en overige gebieden in Brabant met de resultaten ervan.
De presentatie wordt verzorgd door deskundige, Jochem Sloothaak van Brabants Landschap.
Jochem houdt een boeiend verhaal over het tellen van (akker)vogels in het kader van agrarisch
natuurbeheer in ons werkgebied en weidevogels in Altena-Biesbosch. Dat laatste betreft een Interreg
project, een internationaal project van meerdere EU lidstaten met ondersteuning vanuit de Europese
Commissie.
In Dinteloord/Steenbergen/De Heen zijn tellingen uitgevoerd in de winter 2018/2019 en tijdens het
broedseizoen in het voorjaar 2019. Er waren 29 telpunten en 6 referentiepunten buiten het kerngebied. Er namen 13 vrijwilligers aan deel en er is geteld bij 7 agrarische deelnemers.
In Altena-Biesbosch zijn er o.a tellingen bij plas-dras systemen, waarbij een deel van het gras onder
water wordt gezet.
Jochem noemt de verschillende leefgebieden, zoals open akkerlandschap, weidelandschap en
landschap van droge en natte dooradering. In die verschillende gebieden tref je verschillende typen
vogels aan. Een deel van de vogels blijft het gehele jaar in het gebied, een ander deel trekt in de
winter vooral naar Afrika.
Voor de vogelstand is belangrijk:
- 1) Voldoende voedsel
o Insecten in het broedseizoen en vooral zaden in de winter
- 2) Voldoende dekkingsmogelijkheden
o Zoals in akkerranden. Vroeger waren er veel hagen en die zijn grotendeels
verdwenen. Randen geven veel bescherming, maar aan der andere kant kunnen
vogels juist in die randen kwetsbaar zijn
- 3) Voldoende broed- en kuikenbiotopen
o De plaats om te broeden is meestal een andere plaats dan om de kuikens te laten
lopen.
Jochem licht een aantal typen agrarisch natuurbeheer toe, zoals randen voor de veldleeuwerik en
patrijzen. Ook staat hij uitgebreid stil bij de keverbanken, die zijn aangelegd bij Oude Doorn, nabij
Almkerk. Er zijn positieve ervaringen met het nieuwe pakket vogelakker(sinds 2018-2019). Vogelakker
zorgt voor veel voedsel in de winter. Ook combinaties van bijvoorbeeld wintervoedselakker en
patrijzenrand zijn heel succesvol.
In zijn algemeenheid wordt bij de tellingen vastgesteld dat agrarisch natuurbeheer uitermate positief
bijdraagt aan de vogelstand. Jochem laat een aantal grafieken zien. Het totaal aantal vogels neemt
duidelijk toe, de doelsoorten minder/nauwelijks. Ook is de invloed van de zachte winters van de
laatste jaren zichtbaar. Daardoor is er zijn algemeenheid meer voedsel voor de vogels beschikbaar.
Jochem noemt ook de invloed van roofdieren, zoals de havik en de kiekendief, maar ook vossen en
ratten(eten vogeleitjes). Gediscussieerd wordt over de grote hoeveelheid kraaien die de rust voor
vele vogels verstoren
De interessante presentatie wordt afgesloten met een groot aantal foto’s/filmjes en grafieken van
diverse tellingen. Dat agrarisch natuurbeheer voor de vogelstand belangrijk is, wordt onderbouwd.
De voorzitter dankt Jochem voor de uitstekende presentatie en dankt alle aanwezigen voor hun
betrokkenheid tijdens de vergadering en presentatie. Hij sluit de bijeenkomst af.
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