
Notulen Jaarvergadering Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf (ANW) en Ganzenvereniging 
Weststellingwerf (GVW)  d.d. 14 maart 2012 
 
1. Opening  
Even na achten opent voorzitter Henk Roeles het openbare gedeelte van de jaarvergadering  en geeft 
aan zeer verheugd te zijn over de grote publieke belangstelling en heet allen van harte welkom, in 
het bijzonder onze gastspreker de heer Andries van der Veen. 
De voorzitter blikt kort terug op 2011 en noemt o.a. de vele PR-activiteiten die het afgelopen jaar 
hebben plaatsgevonden, de onzekere toekomst voor ganzenfoerageergebieden en de te verwachten 
bezuinigingen  op het ecologische bermbeheer.  Ook een punt van zorg is het toenemende aantal 
overzomerende  ganzen. Dit probleem is bij de organisaties en de politiek bekend.  
Bij het weidevogelbeheer zijn in 2011 goede resultaten gehaald en er is opnieuw een toename van 
het aantal grutto’s. De nazorgers van de vogelwachten worden bedankt voor hun inzet . 
 
2. Mededelingen 
- Met subsidie van de Provincie is een waterpomp aangeschaft, die door de leden gebruikt kan  
  worden voor het oppompen van water voor (greppel)plasdras.  
- ELAN heeft inmiddels twee nieuwe projecten opgestart en de nieuwe medewerker om ELAN te  
  ondersteunen is René Vree Egberts.  
- Met de BFVW zal binnenkort nog een gesprek plaatsvinden over het raaptoerisme. 
 
3. Filmpresentatie door de heer Andries van der Veen.  
De heer Andries van der Veen, natuurfilmer uit Wolvega, vertoont deze avond een selectie uit zijn 
omvangrijke collectie films die hij over de flora en fauna van de Stellingwerven heeft gemaakt.  
Wij krijgen o.a. unieke beelden te zien van de natuur langs de Schipsloot en de leefgewoonten en 
biotopen van vogels. Met de uitleg erbij van Van der Veen wordt het een zeer onderhoudende 
avond. Na overleg met de leden wordt besloten om de presentatie nog even te verlengen. Tegen 
tienen wordt het openbare gedeelte afgesloten. 
 
PAUZE 
 
4. Mededelingen 
- Er zijn bestuursperikelen ontstaan binnen ELAN. Er wordt inmiddels gewerkt aan een iets andere  
  bestuursopzet.  
- Sippe Bron heeft zich teruggetrokken als voorzitter van ELAN. 
 
5. Notulen jaarvergadering 16 maart 2011 
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 
6. Jaarverslag 2011 
Het jaarverslag wordt onveranderd vastgesteld. 
 
7. Financiën  
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarcijfers van beide verenigingen: 
a. Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf:  
De financiën van Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf bestaan uit 2 gedeelten:  het ecologisch 
bermbeheer en het weidevogelbeheer. De beheersovereenkomst met de gemeente loopt door tot 
en met 2012. Voor 2013 zal er hoogstwaarschijnlijk minder geld beschikbaar zijn. Voor het 
bermbeheer wordt geprobeerd alle uitgaven en inkomsten direct in het lopende jaar met elkaar te 
verrekenen. Het weidevogelbeheer in 2011 vergde opnieuw veel tijd en bracht veel kosten met zich 
mee. De verwachting voor de toekomst is dat de subsidie voor organisatiekosten verlaagd zal worden 
en de betaalde bijdrage voor ELAN (garantstelling) weer terug wordt ontvangen. 



 
b. Ganzenvereniging Weststellingwerf: De Ganzenvereniging Weststellingwerf is in 2008 opgericht 
en ontvangt als zelfstandige vereniging ook organisatiekostensubsidie.  In 2011 is het eigen 
vermogen iets toegenomen.  
Voor de komende jaren wordt voor zowel het ganzen- als weidevogelbeheer getracht de uitgaven in 
balans te houden met de te ontvangen organisatiekostensubsidie. 
 
8a. Verslag kascommissie                                                                                                                                    
De kascommissie wordt gevormd door  Rudolf ter Schure en Martin Kuiper.  De financiële 
administratie is gecontroleerd en in orde bevonden.  
De kascommissie geeft aan dat ze het niet verantwoord vindt om de 3 geldstromen (ganzen, 
weidevogels, berm) waarin behoorlijke bedragen  omgaan door de kascommissie te laten 
controleren.  Accountantscontrole, zoals gebruikelijk bij de SAN-regeling, vindt niet meer plaats. 
Daarom wordt door de kascommissie voorgesteld om de accountantscontrole weer in te stellen. De 
vergadering geeft aan dat de accountant de rechtmatigheid beoordeelt en niet de juistheid en 
volledigheid van de financiële gegevens. Verantwoording over de financiën gebeurt nu richting de 
Provincie Fryslân en dit zou afdoende moeten zijn. Ook wordt de aanbeveling gedaan om alleen de 
geldstroom die betrekking heeft op het afgelopen boekjaar inzichtelijk te maken.  
Omdat de afgelopen jaren veel verrekeningen met voorgaande jaren hebben plaatsgevonden en dit 
hopelijk in 2012 minder aan de orde zal zijn, wordt door het bestuur voorgesteld om de 
kascommissie komend jaar de boeken opnieuw te laten controleren. De vergadering gaat akkoord. 
 
8b. Benoeming nieuw lid kascommissie en reserve 
Rudolf ter Schure treedt af en wordt bedankt voor zijn inzet, Martin Kuiper blijft nog een jaar in 
functie. Arjan Schoonhoven wordt benoemd als nieuw kascommissielid en reserve wordt Jan Kraak. 
 
9. Bestuursverkiezing 
- Henk Roeles is aftredend en niet herkiesbaar. Nico van der Weerd heeft zich beschikbaar gesteld als 
bestuurskandidaat en wordt met algemene instemming benoemd.  
- Karin Witteveen is statutair aftredend en herkiesbaar. Zij wordt met algemene instemming  
herkozen voor de komende 4 jaar. 
 
10. Rondvraag 
- Als aandachtspunt voor het ecologische bermbeheer wordt gesteld dat het maaisel niet overal  
wordt afgevoerd. Het bestuur wordt gewezen op de mogelijke uitstraling daarvan naar de gemeente  
toe. 
- Het energiebesparingsproject van ELAN wordt door Friesland Campina niet erkend voor het Foqus  
puntensysteem. Door het bestuur van ELAN zal opnieuw bij Friesland Campina en Greet Ruitenberg  
aangedrongen worden om hier tot overeenstemming te komen. 
 
11. Afscheid van voorzitter Henk Roeles  
Door Alfred van den Akker wordt Henk Roeles bedankt voor zijn inzet van de afgelopen 15 jaar voor 
beide verenigingen. Binnen het ecologische bermbeheer heeft Henk een voortrekkersrol vervuld en 
naar de gemeente toe is hij altijd het aanspreekpunt geweest. Henk geeft aan dat hij het 
bestuurswerk al die jaren met veel plezier en voldoening heeft gedaan en dat de samenwerking 
binnen het bestuur al die jaren heel goed en belangrijk is geweest.  
 
12. Sluiting 
De voorzitter bedankt de leden voor hun inbreng en aanwezigheid en sluit de vergadering om  23.00 
uur. 


