NOTULEN
LEDENVERGADERING Agrarische Natuur Vereniging ‘Lingestreek’ (ANVL)
Datum en tijd: 26-03-2014 / 20.00 uur
Plaats van vergadering: Nationaal Fruitpark Ochten
Om 20.03 uur opent voorzitter Roelf de Boer de vergadering. Hij heet de aanwezige leden welkom en ook
de heren Wouter ten Brinke en Gerard Bleuming, beiden van het bedrijf Ten Brinke uit Creil die zijn uitgenodigd om ons in te lichten over de activiteiten van Ten Brinke. Bij de opening refereert de Boer aan het
gedicht van Marsman: Denkend aan Holland. Neemt de agenda door.
Mededelingen:
ANVL heeft een financiële en bestuurlijke bijdrage geleverd aan Boerderijeducatie Rivierenland. Bij Boerderij-educatie Rivierenland krijgen schoolklassen les op een land- of tuinbouwbedrijf waar de eigenaar zelf de
les verzorgt. Boerderij-educatie Rivierenland is een initiatief van zo'n 40 bedrijven. Basisschoolklassen in
het Rivierengebied tussen rivieren de Lek en Waal en van Gorinchem tot Arnhem/Nijmegen inclusief de
Bommelerwaard volgen een educatief lesprogramma op de boerderij. Niko Knol is tussentijds is overgestapt naar de stichting Boerderijeducatie en is afgetreden als bestuurslid van de ANVL.
Uitvoering van het GLB noodzaakt ons om in grotere verbanden te werken. Daarom wordt er gewerkt een
Collectief van 6 agr. natuurverenigingen. Over ruim een jaar moet dat zijn beslag krijgen.
Vrijdag 28 maart gaan we Hoornwerk De Spees feestelijk opleveren, waaraan door ANVL nauw bij betrokken was. De LOP omzet stijgt. Kosten en opdrachten worden aan nader onderzoek onderworpen.
Jaarverslag van de Penningmeester
Boekjaar 2013 is een bijzonder boekjaar, omdat daarin de Spees verwerkt is. Meestal schommelt de omzet
zitten rond een ton, nu komen we aan de 2 ton. 2013 was het jaar van de uitvoering De Spees. Voor 1 april
moet het project in Opheusden worden opgeleverd. Bijzonder is dat er 5 onderdelen zijn: wandelroute,
kazematten, educatie in de vorm van een boekje dat geschreven is door Folkert Schuurman van de Historische Kring Kesteren, het Speesmenu in Restaurant Het Veerhuis te Opheusden, drie beelden en een wachttoren. De ANVL is de hoofdaannemer geweest. Project moet bijdragen aan de promotie van de Lingestreek.
Dotatie voorzieningen
Er worden door financiers veel eisen gesteld. Dat is een risico. Overheidsopdrachten zijn onzeker wat betaling betreft. Wanneer komt geld binnen? Eigen vermogen toegenomen va € 117.000 in 2012 naar €
198.000 in 2013. Buffer is nodig om door de overheid als contractpartner beschouwd te worden.
Kascontrole over boekjaar 2013
Wilfried Emmerzaal doet verslag. De kascontrolecommissie (kcie) kreeg de cijfers te laat en kon daardoor
geen betrouwbaar onderzoek doen. Kunnen daarom op dit moment nog geen verklaring van decharge afgeven. De kcie wil er dieper induiken. Zorgvuldigheid is nodig want het gaat om behoorlijke bedragen en de
kcie wil de tijd hebben om boekenonderzoek te doen. De kcie vraag zich af: Wordt het geen tijd om een
accountant in te schakelen? Geeft dat aan het bestuur ter overweging. Betekent wel een extra kostenpost
van 1% van de omzet.
Jaarverslagen
De vergadering besluit op voorstel van de voorzitter om de behandeling van het verslag van de kascontrolecommissie aan te houden tot de najaarsvergadering 2014.
Ook het Jaarverslag 2013 van de secretaris wordt aangehouden tot de najaarsvergadering 2014.
Bestuursverkiezing

Ferry Hollinger wordt per acclamatie herkozen voor een nieuwe periode van 3 jaar. Ferry vertoeft thans in
Israël, maar heeft reeds laten weten dat hij – mocht hij worden herkozen – de benoeming zal aannemen.
Hetgeen hierbij dus een feit is.
Ten Brinke Creil
Na de pauze wordt het thema ‘Interactie Bodem en Gewas: Hoe werkt het in de bodem? Kansen en bedreigingen!’ Het thema werd ingeleid door Gerard Bleuming van het bedrijf Ten Brinke (Creil). Oorspronkelijk
groothandel van gewasbeschermingsmiddelen, maar uitgebreid naar bemesting, zaaizaad en advies. Werken met 12 man. Maken bemestingsplannen en gewasbeschermingsplannen voor de boeren. Ook rassenkeuze is belangrijk thema voor Ten Brinke. Grasopbrengst moet omhoog van 9 ton naar 14 ton ds per ha.
Toepassing van vloeibare meststoffen neemt vlucht en dat in vooral in combinatie met rijenbemesting. Ook
adviezen rassenkeuze.
Wouter ten Brinke meldt dat het bedrijf 3 speerpunten voor ontwikkeling heeft:
1. Ethyleen behandeling pootaardappel
2. Efficiënter bemesten van gewassen (minder N-uitspoeling)
3. Bokashi toepassing voor een beter bodemleven
Bodem en structuur moet goed zijn. Veel aandacht voor goed maken en goed houden. Bokashi is een manier van compost maken die er voor zorgt dat compoststikstof wordt aangevoerd. Legt verschil uit tussen
fermentatie en verbranding. Bij fermentatie kome bacteriën aan te pas, waardoor de opname bij mens en
dier verbetert. Vb. kuil is een efficiënter voedingsmiddel dan hooi. Koolstof bindt de elementen. Bokashi is
gefermenteerde compost! Fermenteren is:
 Warmte (max 40gr korte tijd)
 Niet keren maar afdekken
 Fermentatie ipv oxydatie
 Geen CO2
Vb: Zieke (zure) bollen + stro +mest + bokashi
Ganzen
Schade melden bij Faunafonds
Ruige mest
Bij uitrijden melden via topografisch kaartje bij coördinator Bert van Setten. Gaat in de praktijk goed.
Weidevogels
Effectiviteit van weidevogelbeheer is in het geding. Betekent dat provincie er zich mee bemoeit en bijdrage
daarop afstemt. Eind mei gaat de provincie de velden af. Houden wij ons aan onze afspraken o.a. over
maaidata?
LOP
Kan nog meer onderhoud uitvoeren bij bedrijven. Wel willen naar omzet van een ton toe. Moeten we faseren: vb voor Ochten centraliseren. Dat men een aantal klussen kan concentreren.
Kringloopwijzer kunnen wij niets aan doen. LTO.
Sluiting
Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering, nodigt iedereen uit voor een drankje en wenst ieder
wel thuis. De presentielijst was getekend door 43 personen.
Kesteren, 12 april 2014
Evert Oskam, secretaris

