
Notulen Jaarvergadering Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf (ANW) en Ganzenvereniging 

Weststellingwerf (GVW)  d.d. 16 maart 2011 

 

1. Opening  

Om kwart over acht opent voorzitter Henk Roeles de vergadering, waarbij de inleider voor deze 

avond de heer Simon Bijlsma speciaal wordt verwelkomd.   

In het kort wordt het afgelopen jaar doorgenomen aangaande het ecologische bermbeheer, de 

ganzenfoerageergebieden en het weidevogelbeheer, waar de goede samenwerking met de 

plaatselijke vogelwachten zeer wordt gewaardeerd. 

 

2. Mededelingen 

- De Gebiedsvisie van ELAN is afgerond en op 14 februari aangeboden aan gedeputeerde Hans Konst.  

- Sippe Bron is voorgedragen als voorzitterskandidaat voor BoerenNatuur Friesland. 

- De uitbetaling van de Organisatiekosten Subsidie 2010 is zeer vertraagd. 

 

3. Inleiding door de heer Simon Bijlsma 

Simon Bijlsma is werkzaam als ecoloog bij de Friese Milieufederatie en natuurfotograaf. De Friese 

Milieufederatie is in Friesland de campagne Roofvogels in Beeld gestart met als doel het draagvlak 

voor roofvogels te vergroten. Vooral in Friesland worden veel vergiftigde buizerds aangetroffen. 

Buizerds zijn qua voedsel niet kieskeurig en zijn aaseters, waardoor ze makkelijk te vergiftigen zijn. 

Hun aantal neemt toe en ze zijn voornamelijk op zandgronden te vinden. 

Bijlsma gaat in op de soorten roofvogels die in Friesland voorkomen en vertelt allerlei 

wetenswaardigheden over lichaamsbouw, jachttechnieken en voortplanting. Van de torenvalk die 

sierlijk biddend boven het weiland hangt, de zeearend met zijn spanwijdte van 2,5 meter, van de 

slechtvalk die in duikvlucht een snelheid van 350 kilometer per uur kan halen tot de boomvalk, die 

het liefst op libellen jaagt. Ook het voorspellen van de legselgrootte bij de torenvalk wordt 

toegelicht. 

Aantalregulatie van roofvogels vindt plaats door de stand van het aantal prooidieren. Roofvogels zijn 

opportunisten en zijn niet selectief qua prooikeuze en  bejagen de meest talrijk voorkomende 

soorten. Een optimaal weidevogellandschap met een goed mozaïek biedt een roofvogel weinig 

gelegenheid voor predatie. 

 

PAUZE 

 

4. Notulen jaarvergadering 17 maart 2010 

De notulen worden onveranderd goedgekeurd. 

 

5. Jaarverslag 2010 

Het jaarverslag wordt onveranderd vastgesteld. 

 

6. Financiën  

Aan de hand van een PowerPointpresentatie presenteert penningmeester Alfred van den Akker de 

jaarcijfers van het afgelopen jaar. Eerst wordt ingegaan op de uitgangspunten van beide 

verenigingen, daarna worden de financiële resultaten besproken.  

De Ganzenvereniging Weststellingwerf is in 2008 opgericht en ontvangt als zelfstandige vereniging 

ook Organisatiekosten Subsidie (O.S.).  In 2010 is met een positief saldo gedraaid.  

De financiën van Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf bestaan uit 2 gedeelten:  het ecologisch 

bermbeheer en het weidevogelbeheer. Het ecologisch bermbeheer is in 2010 afgesloten met een 

positief saldo.  Het weidevogelbeheer in 2010 vergde veel tijd en bracht veel kosten met zich mee. 

De uitbetaling van de O.S. over het afgelopen jaar heeft nog niet plaatsgevonden en het totale 

bedrag is nog niet bekend. Daardoor moesten de opgebouwde reserves van de afgelopen jaren 

worden aangesproken.  



Voor de komende jaren wordt voor zowel het ganzen- als weidevogelbeheer getracht de uitgaven in 

balans te houden met de ontvangen O.S. 

Voor het bermbeheer wordt geprobeerd alle uitgaven en inkomsten direct in het lopende jaar met 

elkaar te verrekenen.  

 

7a. Verslag kascommissie                                                                                                                                    

De kascommissie wordt gevormd door  Herko Jansen en Rudolf ter Schure. Ze doen verslag van de 

uitgevoerde controle en constateren dat de financiële administratie goed in orde is. Ze hebben geen 

onvolkomenheden aangetroffen en gaan akkoord. 

7b. Benoeming nieuw lid kascommissie en reserve 

Herko Jansen treedt af en wordt bedankt voor zijn inzet, Rudolf ter Schure blijft nog een jaar in 

functie. Martin Kuiper wordt benoemd als nieuw kascommissielid en reserve wordt Arjan 

Schoonhoven. 

 

8. Voorstel tot contributieverhoging 

Ook voor het komende jaar is de hoogte van de te ontvangen Organisatiekosten Subsidie 

Weidevogelbeheer nog niet bekend. In de ‘oude’ PSAN-regeling konden alle jaren alle 

verenigingskosten worden gedekt door deze subsidie. Waarschijnlijk is dit de komende jaren niet 

meer mogelijk. Daarom wordt voorgesteld om het afdrachtpercentage van 1% te verhogen tot 1½%. 

De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 

Naar aanleiding van de posten waarvoor een bijdrage van leden kan worden gevraagd, wordt ook 

ELAN genoemd. Door de Provincie wordt 60% betaald, de overige 40% moet door ELAN zelf 

opgebracht worden. Mocht dit niet lukken dan kan een beroep op de aangesloten ANV’s gedaan 

worden. In 2010 moest onze ANV € 3600,- bijdragen. 

Nu de Gebiedsvisie klaar is, kunnen projecten worden opgestart. De Provincie stelt € 50.000,- 

beschikbaar mits ELAN ook € 50.000,- bij elkaar brengt. Ook wordt € 50.000,- leadergelden 

beschikbaar gesteld. Tezamen dus € 150.000,- waarvoor één persoon 3 jaar aan de slag kan om ELAN 

te ondersteunen en projecten voor Zuidoost Friesland op te zetten, bijv. groenblauwe dooradering, 

erfbeplantingsproject. 

 

9. Bestuursverkiezing 

- Henk Roeles is aftredend en niet herkiesbaar. Helaas is er tot nu toe geen nieuwe 

bestuurskandidaat gevonden.  Voorgesteld wordt om Henk nog één jaar als voorzitter te laten 

aanblijven en dat er met directe ingang actief naar een nieuw bestuurslid wordt gezocht. Deze kan 

dan alvast meedraaien en zich oriënteren binnen het bestuur. De vergadering gaat akkoord. 

- Afke Kester is vanaf 2004 betrokken als PR-medewerkster van de vereniging en voorgesteld wordt 

om haar officieel tot het bestuur toe te laten treden. De vergadering gaat akkoord. 

 

10. Officieel afscheid van voormalig bestuurslid Sippe Bron 

Door de voorzitter wordt Sippe bedankt voor zijn inzet, toewijding en prettige samenwerking van de 

afgelopen 13 jaar, eerst in de werkgroep en later in de vereniging. Hij was de stuwende kracht 

binnen het bestuur en voor het weidevogel- en ganzenbeheer was hij het aanspreekpunt. Sippe 

bedankt de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen van de afgelopen jaren. 

 

11. Rondvraag 

 

12. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng en aanwezigheid en sluit de vergadering 

om half 12. 

 


