Jaarverslag van de secretaris over 2012
In 2012 vergaderde het bestuur 10 keer, te weten op 14-02, 13-03, 14-04, 15-05, 19-06, 21-08,
19-09, 16-10, 13-11 en 11-12 in CNME-centrum ’t Pakhuis, Boelenhamsestraat 7 te Hemmen.
Bovendien vond op 19-12 een informele bijeenkomst plaats van bestuurders en landschapscoördinator met hun partners.
De ledenvergaderingen vonden plaats op 28-03 (voorjaarsvergadering) en 21-11 (najaarsvergadering) in zalencentrum De Vicary te Ochten.
Tijdens de voorjaarsvergadering van 28-03-2012 worden de notulen van de ledenvergadering van
16-11-2011 vastgesteld en door de vergadering goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor het Jaarverslag
van de Secretaris 2011. Dat wordt eveneens vastgesteld en goedgekeurd. Penningmeester Henk van
Spil presenteert de jaarcijfers van 2011. Het financiële jaarverslag toont een positief resultaat van
€ 3.504 en een balanstotaal van € 95.474. Het wordt eveneens door de vergadering goedgekeurd en
vastgesteld. Nadat de kascontrolecommissie verslag doet van haar bevindingen wordt de penningmeester gedechargeerd voor het jaar 2011.
De zittende bestuursleden Evert Reijers (vice-voorzitter) en Wim de Leeuw worden per acclamatie
herkozen voor een nieuwe periode van 3 jaar.
Er zijn die avond 3 gastsprekers te weten, de heren Erik Koffeman (adj.secretaris Fauna Beheereenheid Noord-Brabant), de heer Willem van der Bilt (Planbureau voor de Leefomgeving) en de heer
Peter van Boheemen (statenlid provincie Gelderland), die respectievelijk spreken over het ‘Fauna
Registratiesysteem’, ‘de vergroening in het kader van het GLB’ en ‘Gelderland, EHS en landschap in
de Gelderse tuinbouwclusters’.
Op 20-06-2012 waren er de Inloopdagen te Huissen en Opheusden, waar deelnemers aan het ganzenprogramma de formaliteiten, zoals perceelswijzigingen konden regelen met landschapscoördinator Bert van Setten.
In het kader van het 10-jarig bestaan van ANVL (14-05-2002) waren alle leden uitgenodigd voor een
bezoek aan de Floriade 2012 te Grubbenvorst op 29-06-2012, tegen een eigen bijdrage van € 15 per
deelnemer voor busreis, toegang en maaltijd. Vertrek en aankomst waren bij Intratuin in Elst. Na
terugkeer is daar gezamenlijk gegeten en was er (per paar) een pak ANVL-Perensap om mee naar
huis te nemen. Helaas regende het die dag overvloedig.
Op 23-08-2012 was ANVL medeorganisator van de Akkerrandenbijeenkomst waar het nut en wenselijkheid van bloeiende akkerranden werd besproken. Deze bijeenkomst vond plaats op het akkerbouwbedrijf van G. van de Westering te Zennewijnen. ANVL reikte tijdens deze bijeenkomst zaadmonsters uit voor akkerranden.
Op 02 tot-04-10-2012 heeft ANVL een stand bemand tijdens de beurs Tree Center Opheusden om
vooral boomkwekers te interesseren voor landschapsbeheer.
Tijdens de ledenvergadering van 21-11-2012 volgt de heer Jarco Hooimeijers de zittende penningmeester Henk van Spil op, wordt de heer Keimpe Wieringa gekozen als bestuurslid en worden de
heren Roelf de Boer (voorzitter), Evert Oskam (secretaris) en Niko Knol herkozen voor een nieuwe
termijn van 3 jaar. Gastspreker die avond is de heer Siem Jan Schenk, voorzitter van LTO-Noord en

bestuurslid van LTO-Nederland. Hij licht ons in over ‘Wat betekent het GLB voor onze boeren en
natuur’ en ‘Waar staat het Agrarisch Natuurbeheer in 2015’.
Op 22 (Ochten), 28 (Maurik) en 29-11-2012 (Randwijk) zijn er voorlichtingsavonden geweest voor
nieuwe en potentiele deelnemers aan nieuwe weidvogelgebied door Bert van Setten en Karen Hinkamp van SLG.
Overige memorabele feiten
09-02-2012
Overleg met Henk Smaling en Lex van der Zwan van WBE Midden-Betuwe inzake bijdrage van de
jagers aan het ganzenbeheer.
11-02-2012
Workshops te Echteld met studenten van de Academie voor bouwkunst (afd. Landschapsarchitectuur) uit Amsterdam, met diverse bezoeken aan locaties in on ons werkgebied.
24-02-2012
Presentatie van studenten van de ACADEMIE voor bouwkunst (afd. Landschapsarchitectuur) uit Amsterdam. Deze bijeenkomst vond plaats in Wageningen (WUR).
20-03-2012
Afronding van het strategisch plan ANVL o.l.v. Ferry Hollinger
25-04-2012
Overleg plan met staatsecretaris Bleker over nieuw plan agrarisch natuurbeheer te Schipluiden.
Daarbij was ons bestuurslid Theo Willemsen
24-06-2012
Streekgala PR actie op bedrijf van Willemsen bv te Huissen
15-07-2012
Deelname aan Open Imkerijdag bij Els Voorbij te Lienden
17-08-2012
Deelname aan werkbezoek van parlementslid Jaco Geurts aan fruitteeltbedrijf Herman Winnemuller
te Weurt.
25-08-2012
Volleybal toernooi div besturen in Neder-Betuwe
Verder zijn er regelmatig overleggen geweest voor de bruikbaarheid en toepassing van het projectregistratiesysteem Plantion, nieuwe brochure ANVL en over vernieuwing van de website. Zaken die
inmiddels hun beslag hebben gekregen.

Kesteren, 19 maart 2013
Evert Oskam

