Jaarverslag van de secretaris over 2013
In 2013 vergaderde het bestuur 11 keer, te weten op 15-01, 19-02, 27-02, 23-04, 21-05, 30-06, 2708, 24-09, 29-10, 23-11 en 10-12 in CNME-centrum ’t Pakhuis, Boelenhamsestraat 7 te Hemmen. Dat
was 1 keer meer dan in 2012.
Bovendien vond op 15-02, 03-04, 02-05, 31-07 gesprekken plaats over financiën in klein comité
Op 18-12-2013 vond een informeel diner plaats van bestuurders en landschapscoördinator met hun
partners.
Speerpunten in 2013 waren deelname aan de beurs Tree Centre Opheusden, op 01 en 02-10-2013.
Uitvoering van het historisch project Fort de Spees, de vergeten Betuwestelling Grebbelinie, dat in
het voorjaar van 2014 zal worden opgeleverd.
De ledenvergaderingen vonden plaats op 20-03-2013 (voorjaarsvergadering in het Nationaal Fruitpark te Ochten) en op 20-11-2013 (najaarsvergadering in zalencentrum De Valom te Huissen). Voor
de inhoud van de vergadering verwijzen wij naar de verslagen die van deze vergaderingen zijn gemaakt en die op de website www.anvlingestreek.nl zijn te vinden. Het verslag van de vergadering
van 20-03-2013 wordt in de najaarsvergadering van 2013 door de leden goedgekeurd.
Tijden de najaarsvergadering wordt de begroting 2014 – na uitleg door penningmeester Jarco Hooimeijer – conform het voorstel van het bestuur goedgekeurd. De ledencontributie blijft in 2014 zoals
die in 2013 was, nl. € 32,50 mits per doorlopende automatische incasso.
De kascontrolecommissie over 2013 moest nog worden benoemd. Dat is tijdens de najaarsvergadering gedan en zij controleert de boeken over 2013 en bestaat uit de heer Henk Mulder (Driel), mw.
Willeke van Ophuizen (Lienden) en de heer Henk Emmerzaal (Angeren).
Het bestuur
In 2013 bestuurslid Theo Willemsen zijn termijn van 3 jaar vol Hij werd tijdens de voorjaarsvergadering bij acclamatie herkozen voor een nieuwe termijn.
Vicevoorzitter Evert Reijers ontving op 26-04-2013 gedecoreerd als Ridder in de Orde van OranjeNassau in een speciale bijeenkomst in het Veerhuis te Opheusden.
Overige memorabele feiten
Geheel 2013
Meerder keren is een de stad Zülpich in Duitsland bezocht waar in 2014 de Floriade (Landesgartenschau plaats vindt en waar onze LOP in opdracht van de gemeente Overbetuwe fruitbomen heeft
aangeplant met verschillende rassen ‘oud naar nieuw’. Het project wordt bezocht voor onderhoud
van de aanplant die reeds in 2011 plaatsvond.
17-01-2013
ANVL ontvangt Bio Certifikaat SKAL
07-02-2013
ANVL ontvangt het SNL-Certificaat Coördinatie Agrarisch Natuurbeheer. Dit certificaat is ons verleend op basis van het Kwaliteitshandboek, samengesteld door coördinator Bert van Setten en kwalificeert ons betaalde werkzaamheden uit te voeren in opdracht van de overheden.

11-02-2013
Een voorstel voor boerderij-educatie ziet het licht, waarbij het de bedoeling is dat de 188 bestaande
basisscholen in het Rivierengebied (tussen Gorcum en Arnhem) gebruik kunnen maken van de op te
zetten lessen ‘Boerderijeducatie’. Het gaat om 188! scholen. Mw. Jolijn Zwart uit Erichem trekt de
kar. Het project wordt o.a. gedragen door VANL-TCW, ANLB Capreton en ANV Lingestreek.
20-05-2013
Op 20-05-2013 overleed ons verenigingslid, lid van de LOP: de heer Jakob Brons. Met anderen –
waaronder zijn zoons Hendrik en Arjan – droeg hij als agrariër enthousiast bij aan de ontwikkeling
van de natuur en het landschap in het werkgebied van de Lingestreek. Daarvoor zijn we hem dankbaar.
21-05-2013
Start van serie overleggen inzake Collectieven en Gebiedsoffertes o.a. met VCR Rijn IJssel.
08-10-2013
Coördinator Bert van Setten ontvangt het Certificaat van Gelders Erfgoed voor deelname aan de
cursus Vrijwilligersmanagement.
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.
Er hebben ook enkele overleggen plaatsgevonden om een aanvullend verdienmodel te vinden voor
ANVL. Deze hebben in het jaar 2013 nog niet tot conclusies geleid.
Het bestuur maakt zich zorgen op vergoeding van ganzenschade aan de boeren, nadat de contracten
per 01-10-2013 aflopen.

Kesteren, 22-03-2014
Evert Oskam, secretaris.

