
Notulen jaarvergadering Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weststellingwerf 
(VANLW) op 21 maart 2017 
 
1. Opening 
Voorzitter Nico van der Weerd opent het openbare gedeelte van de jaarvergadering met het hartelijk 
welkom heten van de aanwezige leden, vogelwachters, jagers en de beide inleiders van deze avond, 
de heren Johan Wesselink en Peter de Vries. 
Het openingswoord van de voorzitter begint met het heugelijke feit dat Weststellingwerf op de kaart 
is gezet door het vinden van het eerste kievitsei van 2017 op 10 maart nabij Slijkenburg. Hij spreekt 
de hoop uit dat dit een goed voorteken is voor het komende weidevogelseizoen. 
Daarna gaat hij in op de regelgeving voor de agrarische sector die momenteel veel onzekerheden 
voor de toekomst bevat. Landschap en natuur liggen onder een maatschappelijk vergrootglas en in 
het verlengde daarvan is het imago van de veehouderij ontzettend actueel en een van de 
belangrijkste onderwerpen die op dit moment spelen binnen de sector. 
Tot slot haalt hij de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart aan die de basis zullen 
vormen voor een nieuw kabinet met hopelijk weer een landbouwminister die er zit voor de boeren. 
 
2. Mededelingen 
Voor deze jaarvergadering zijn ook de beheerders uitgenodigd die via het collectief ELAN beheer 
hebben afgesloten voor percelen en landschapselementen in de gemeente Weststellingwerf.  
 
3. Presentatie door de heer Johan Wesselink 
Wegens autopech is het Peter de Vries (FBE Fryslân) niet gelukt om tijdig aanwezig te kunnen zijn 
voor de duo-presentatie. Johan Wesselink, consulent Faunazaken in Noord-Nederland bij BIJ12/unit 
Faunafonds, neemt daarom de gehele presentatie voor zijn rekening. 
Centraal staat het voorkomen en bestrijden van faunaschade alsook het aanvragen van een 
tegemoetkoming in de bedrijfsmatige schade. De procedure en voorwaarden bij landbouwschade 
door inheemse beschermde diersoorten worden toegelicht, waarbij de nadruk ligt op de ganzen- en 
de dassenschade. Ook het toekomstige provinciale ganzenbeleid wordt besproken. 
Daarnaast wordt ingegaan op de nieuwe wet Natuurbescherming en de rol van BIJ12 per 1 januari 
2017 onder de nieuwe wet. 
 
Pauze 
Na de pauze wordt de vergadering voor de leden voortgezet met het huishoudelijke gedeelte van de 
jaarvergadering. 

 
4. Mededelingen 
- De gemeente Weststellingwerf heeft de intentie om het ecologisch bermbeheer weer voor 4 jaar 
aan VANLW op te dragen onder dezelfde voorwaarden. Ook staat de gemeente positief tegenover 
eventuele uitbreiding van het areaal ecologisch beheerde bermen en sloten. 
- In nauwe samenwerking met Polderbelangen Groote Veenpolder is het idee opgepakt om onder 
leiding van Everhard van Essen (Aequator) één of meerder studiegroepen bodembeheer op te 
richten. Financieel is het nog niet helemaal rond. Er volgt binnenkort een informerende ledenmail. 
- De door ELAN ingediende uitbreidingsaanvragen voor de leefgebieden Droge en Natte dooradering 
zijn goedgekeurd. In de loop van 2017 zal er weer een intekenronde voor het leefgebied Natte 
dooradering volgen; voor het leefgebied Droge dooradering is intekenen op dit moment niet mogelijk 
en is een reservelijst opgesteld. 
 
5. Notulen jaarvergadering van 22 maart 2016 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 
 



6. Jaarverslag 2016 
Het jaarverslag van de secretaris wordt onveranderd vastgesteld. 
 
7. Financieel jaarverslag 2016 
De jaarcijfers van 2016 worden door de penningmeester projectmatig gepresenteerd: 

 Algemene verenigingszaken: positief resultaat   

 Weidevogelbeheer: negatief resultaat 

 Uitvoering beheer (ecologisch bermbeheer / onderhoud Westhoek) : positief resultaat 

 Project Organisatie: negatief resultaat 
Het eigen vermogen van de vereniging is iets toegenomen. 
Voor 2017 wordt verwacht dat de inkomsten en uitgaven van de verschillende projecten elkaar qua 
financiële resultaten in evenwicht zullen houden. 
 
8a. Verslag van de kascommissie 
De kascommissie wordt gevormd door Eddy Reuvekamp en Meinte Boersma. Eddy doet verslag van 
de controle en geeft aan dat de financiële administratie er netjes verzorgd uitzag en alles goed kon 
worden verantwoord. De commissie stelt aan de vergadering voor om het bestuur decharge te 
verlenen. De vergadering stemt hiermee in. 
8b. Benoeming nieuw lid kascommissie en reserve 
Eddy Reuvekamp treedt af en wordt bedankt voor zijn inzet door het aanbieden van een boek over 
weidevogels. Meinte Boersma blijft nog een jaar in functie. Léon van der Tol wordt benoemd als 
nieuw kascommissielid en als reserve wordt Arjan Meuleman benoemd. 

 
9. Bestuursverkiezing 
- Met het voorstel om de laatste bestuurstermijn van Johan Baas met een jaar te verlengen wordt 
door de vergadering ingestemd.  
- Karin Witteveen is aftredend en niet herkiesbaar. Helaas is er tot nu toe geen nieuwe 
bestuurskandidaat gevonden. Voorgesteld wordt om Karin nog één jaar als secretaris 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. 
 
10. Rondvraag 
Hoe werkt de contributieregeling voor de deelnemers aan het leefgebied Droge dooradering? 
Door ondertekening van het beheercontract ANLb zijn deelnemers lid van ELAN en automatisch lid 
van de ANV in de gemeente waar het beheer is afgesloten. In de algemene voorwaarden die de 
deelnemers hebben gekregen, staat ook vermeld dat ze onder de contributieregeling van de 
betreffende ANV vallen. Leden die via ELAN ANLb-beheerpakketten hebben afgesloten ontvangen in 
2017 de beheervergoeding over 2016. De contributieverrekening tussen ELAN en ANV zal dan ook in 
werking treden. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aandacht en inbreng en kijkt terug op een 
interactieve en informatieve avond.  


