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Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 11 mei 2022 

ANV BW22-12 

Datum:  11 mei 2022 

Aanvangstijd: 20.00u 

Plaats:  Café Partycentrum Koch, Molenstraat 120, 4756 BH Kruisland 

 

1) Opening 

De voorzitter, Henk Roefs, opent de vergadering en heet allen van harte welkom.  

Er zijn 12 aanwezigen. Victor Molenaar, Paul Hagens, Henk Boot en bestuurslid Niek van der Spelt 

(wegens ziekte) hebben zich afgemeld.  

De voorzitter meldt dat door een omissie het verslag van de vorige ALV en het jaarverslag van de 

stukken niet zijn meegestuurd naar de leden. Met instemming van de aanwezigen wordt besloten bij 

die agendapunten de verslagen te presenteren op het scherm en deze langzaam door te lopen.  

 

2) Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen 

 

3) Verslag van de ALV van 29 januari 2020, ref. ANV WB20—07 

Op een vraag van Eric-Jan van Trijen wordt door Ernst Verwer, gebiedscoördinator,  gemeld dat dit 

jaar het zaad voor randen e.d. is geleverd door Ten Have. Ook vorig jaar was dat het geval en eerder 

is zaad geleverd door Neutkens. Het collectief ANB West-Brabant hecht een groot belang aan een 

goede zaadkwaliteit voor een goed beheer en ook om problemen bij NVWA inspecties en schouw te 

voorkomen. Het collectief hecht een groot belang aan goede zaadmengsels en overweegt, in geval 

dat deelnemers zelf zaad kopen, in de komende jaren te vragen om certificaten. 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.  

 

4) Jaarverslag 2021 van de secretaris 

De secretaris, Ad Backx, licht het verslag toe.  

Eric_Jan van Trijen geeft bij het onderwerp STILA aan dat hij betreurt dat de gemeente Bergen op 

Zoom (nog) niet deelneemt aan het project STILA. Op grond daarvan kunnen contracten van 

akkerranden, die er o.a. vanaf 2012 er liggen, niet worden verlengd en verdwijnen die randen. Dat is 

een achteruitgang voor de biodiversiteit. Ad Backx geeft aan dat het Coördinatiepunt Brabants 

Landschap is gevraagd een brief te sturen naar de Colleges van B&W van Bergen op Zoom en 

Steenbergen. Het verzoek aan Bergen op Zoom is om, op basis van argumenten, deel te nemen aan 

het project. De gemeente Steenbergen wordt gevraagd een hoger budget beschikbaar te stellen, 

gezien de vraag van het gebied. De gemeenten Roosendaal en Woensdrecht nemen ook deel. Eric—

Jan verzoekt om twee ambtenaren van de gemeente Bergen op Zoom in de cc mee te nemen, hij zal 

de namen en e-mailadressen doorgeven. Ernst licht toe dat er problemen zijn met de digitale 

indiening van projecten, maar dat mogelijk het probleem binnenkort wordt opgelost.  

Het jaarverslag wordt goedgekeurd.  
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5) Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022 

De penningmeester, Kees van Dijk, licht het financieel jaarverslag 2021 toe. Hij vergelijkt de 

werkelijke opbrengsten en kosten van 2021 met de begroting van 2021. Het resultaat is beter dan 

begroot en er resteert een saldo van € 2.806,--.  Hij geeft aan dat in 2021 besloten is om de leden een 

zaadmengsel voor bloemen en bijen aan te bieden, maar dat die kosten komen op rekening van 

2022. 

Door genoemd resultaat is het vermogen gestegen van € 15.759,-- naar € 18.565,--. Het vermogen 

van de ANV is voldoende hoog en de leden worden gevraagd om met voorstellen te komen voor 

benutting van een (gering) deel van het vermogen voor een mooi “biodiversiteitsproject”.  Voor Eric-

Jan van Trijen is dit aanleiding om aan te geven dat hij voorstelt dat de ANV wat vermogen steekt in 

het voorkomen dat akkerranden in de gemeente Bergen op Zoom vervallen, nu de gemeente (nog) 

niet meedoet aan STILA. De voorzitter geeft aan dat dit voorstel in het bestuur wordt besproken en 

dat binnen twee weken daarover een besluit komt. 

 

6) Verslag kascontrolecommissie en décharge van het bestuur  

Het verslag van de kascontrolecommissie, bestaande uit Lorenz Brooijmans  en Eric van der Spelt, 

wordt door de voorzitter voorgelezen. Het voorstel is het bestuur decharge te verlenen. Lorenz licht 

toe dat de financiële stukken er heel goed en verzorgd uitzagen. De penningmeester wordt bedankt 

en de leden besluiten het bestuur decharge te verlenen van het financieel beleid en beheer.  

 

7) Benoeming nieuw lid van de kascontrolecommissie 

Lorenz Brooijmans heeft 3 jaar de kascontrole uitgevoerd en treedt terug als lid van de 

kascontrolecommissie. Bert van de Riet is bereid hem op te volgen en conform wordt door de leden 

besloten. 

De volgende kascontrole wordt uitgevoerd door Eric van der Spelt en Bert van de Riet. 

De voorzitter dankt Lorenz voor zijn inzet als lid van de kascontrolecommissie. 

 

8) Activiteiten 2022, waaronder ontwikkelingen bij Natura 2000 gebied Brabantse Wal 

De secretaris licht de activiteiten van 2022 toe. Deze komen grotendeels overeen met die van de 

afgelopen jaren. Een uitbreiding is de activiteiten in het kader van de gebiedsgerichte aanpak bij het 

Natura 2000 gebied van de Brabantse Wal. Er wordt een bijdrage geleverd door de voorzitter en de 

secretaris, de laatste mede vanuit het collectief ANB West-Brabant. De voorzitter licht toe dat er 

onlangs een bijeenkomst was met de boeren in de schil van het natuurgebied, georganiseerd door 

ANV/collectief, samen met ZLTO. De informatieavond is goed verlopen, ondanks dat er vanuit de 

verkenning van de Brabantse Wal nog geen duidelijke doelen naar voren zijn  gekomen. De boeren, 

vooral jongeren, gaven hun zorgen aan en wat hun belangen zijn. Vanuit ANV en collectief is 

uitdrukkelijk aangegeven dat een goed verdienmodel een voorwaarde is voor de uitvoering van 

plannen in genoemde schil. 

Er waren die avond 80-90 boeren aanwezig, het geeft aan hoe de gebiedsgerichte aanpak leeft. 

Half juni is er weer een bijeenkomst met de gebiedspartijen. ZLTO voert keukentafel gesprekken uit 

om op te halen wat de belangen van de boeren zijn.  
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Toegelicht wordt dat de activiteiten van Bijenlandschap West-Brabant worden vervolgd en dat de 

ANV er een bijdrage aanlevert door actief “mee te denken” bij de activiteiten. De ANV is, zoals 

andere ANV’s in het gebied,  gevraagd om een bijdrage te leveren van € 650,-- per jaar gedurende 2 

jaar om de activiteiten te financieren. De ANV heeft de helft toegezegd, het is immers niet direct 

onze corebusiness. Hopelijk is de helft voldoende, Bijenlandschap heeft subsidie aangevraagd bij de 

provincie. 

 

9) Rondvraag 

Er zijn geen vragen 

 

10) Sluiting  

Het formeel gedeelte van de bijeenkomst wordt afgesloten en de voorzitter bedankt allen voor hun 

goede inbreng.  

 

Na de pauze zijn er twee presentaties. 

 

Ernst Verwer, gebiedscoördinator ANV Brabantse Wal en Collectief ANB West-Brabant, presenteert 

de resultaten van de tellingen van de (akker)vogels in de omgeving Dinteloord/Steenbergen/ 

De Heen 

Ernst geeft aan dat er 25 telpunten waren in het werkgebied, 13 punten met en 12 punten zonder 

agrarisch natuurbeheer. Er was ruim 5% agrarisch natuurbeheer in het gebied. Ook waren er 2 

telpunten buiten het werkgebied. Op zaterdagochtenden werd er geteld door circa 14 opgeleide 

vrijwilligers en een professional.  

De resultaten waren positief. Aangetoond is dat de diversiteit van broedvogels bij beheer duidelijk 

hoger is dan bij geen beheer. Ook het aantal doelsoorten is hoger. Het aantal veldleeuweriken blijft 

gelijk en dat is op zich goed, immers landelijk daalt het aantal. Ook het aantal wintervogels neemt door 

het beheer toe.  

Op een vraag of een straal van 300m bij een telpunt niet groot is geeft Ernst als antwoord dat met een 

verrekijker toch een goed overzicht tot 300m aanwezig is.  

De telgegevens van ook dit gebied zijn provinciaal gebruikt om de invloed van het agrarisch beheer in 

Noord-Brabant te beoordelen.  

 

Ad Backx, secretaris  ANV Brabantse Wal en Collectief ANB West-Brabant hield een presentatie met 

als onderwerp “Informatie over het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de 

positie van agrarisch natuurbeheer (ANLb) daarin” 

Ad licht toe hoe het GLB in elkaar zit en dat het GLB nationaal wordt/is geïmplementeerd  in het NSP, 

het Nationaal Strategisch Plan. 

Hij benoemt de conditionaliteiten, de voorwaarden, waaraan dient te worden voldaan om überhaupt 

voor vergoedingen in aanmerking te komen. Ook licht hij de eco-regeling toe, de “vergroening” met de 

3 niveaus brons, zilver en goud. Hij benoemt de uitgangspunten van het ANLb en de relatie met de 

eco-regeling. Hij schetst de planning van het een en ander. Er is pas op zijn vroegst in juli 2022 

duidelijkheid voor de boer en mogelijk pas in september. Dat betekent dat op een korte tijd 

belangrijke beslissingen dienen te worden genomen door de boeren, ook de deelname aan het ANLb. 

Dat wordt een drukke tijd. 

 

De presentaties van de vogeltellingen en de GLB zijn terug te vinden op de website van de ANV.   

 


