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Verslag Alegemene Ledenvergadering van het Collectief Eemland 

Datum: 7 februari 2018 

Plaats:  de Zuiderdeel Zuidereind 21 Baarn 

Aanwezig: 52 leden 

Afwezig met kennisgeving: Frans Rigter, Arend Jacob Huijgen, Evert van Twillert, Edwin 
Daatselaar en Marie Thérèse Rigter. 

_______________________________________________________________________________ 

Opening                                                                                                                                                
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welk op de locatie waar we nog niet eerder een 
algemene ledenvergadering hebben gehouden. We houden nog maar één keer per jaar een algemene 
ledenvergadering omdat we al regelmatig contact hebben met de deelnemers betreffende de 
verschillende onderwerpen. Tim Visser (die onderzoek heeft gedaan naar het effect van greppel 
plas-dras op weidevogelkuikens) en Warmelt Swart (oud voorzitter) worden speciaal welkom 
geheten door de voorzitter. 

Conceptnotulen vorige algemene ledenvergadering                                                                                 
Er zijn geen tekstuele of inhoudelijke  opmerkingen naar aanleiding van de conceptnotulen van de 
algemene ledenvergadering gehouden op 5 april 2017. De vergadering gaat akkoord met de  
notulen. 

De kascontrolecommissie                                                                                                                                           
Jan Bon en Edwin Daatselaar hebben de kas gecontroleerd. Richard Vedder zal Edwin vervangen. 
De commissie wordt  door de voorzitter bedankt voor hun activiteiten t.a.v. de controle. Zij hebben 
geen fouten aangetroffen in de administratie. 

Toelichting door Steven nagel op de balans van 2017 en de begroting van 2018                       
Steven geeft een toelichting op de verschillende posten van de rekening van de vereniging. We 
hebben nog een kleine € 30.000 als eigen vermogen van de  voormalige vereniging Ark & 
Eemlandschap. Ondanks het oprichten van het Collectief houden we de rekening aan omdat we ook 
te maken hebben met burgerleden en niet alleen met deelnemers aan het ANLb. 

Exploitatie rekening ANLb. Het gaat om 20% overheadkosten tegen een intern uurloon. Er is door 
het juiste beleid een gezonde financiële situatie Er vloeit geen geld terug naar de overheid dat niet is 
uitgekeerd. Door bovenstaande factoren kunnen we veel dingen doen omdat er financiële ruimte is. 
De jagers krijgen bijvoorbeeld € 3000 i.v.m. predatiebestrijding. Het eigen vermogen is op peil 
gebleven, Steven wordt hartelijk bedankt voor het werk wat er is verricht om tot een overzicht te 
komen. 

Bestuursaangelegenheden                                                                                                                           
Steven Nagel wordt na 9 jaar bedankt als penningmeester. De voorzitter kent Steven al 40 jaar. De 
voorzitter overhandigd een dinercheck en een bos bloemen aan Steven voor zijn niet aflatende inzet. 

Gerwout Netjes wordt door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid. De vergadering gaat 
akkoord met de voordracht en Gerwout zal toetreden tot het bestuur. 
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Resultaten van het beheer 2017 en tips voor het beheer van 2018 en overige relevante zaken  door 
de gebiedscoördinator Wilhelm Bos 

- Eemland 300, De deelnemers hadden geen idee wat het Collectief doet. Naar aanleiding 
hiervan heeft het bestuur besloten een werkgroep PR in te stellen. Er is een mooie algemene 
folder opgesteld die voor iedereen beschikbaar is. Ook zijn er pennen en petten voor de 
deelnemers. 

- Er zijn meer nesten op zwaar beheer gevonden. We hebben een uitkomstpercentage van 
85% en een predatie van 8.5 %. Dit zijn mooie resultaten mede doordat er veel muizen 
waren wat o.a. wederom is aangetoond met een aantal broedgevallen van de velduil. 

- Last-minute beheer, Er is ruim geld voor dus meld het a.u.b. zoveel mogelijk. 
- Er zijn op de website  meldingsformulieren voor ruige mest, last-minute beheer, ecologisch 

slootschonen en het snoeien van houtige beplanting. Graag hier gebruik van maken. Op deze 
manier verliezen we geen tijd en zijn we op tijd met melden zodat er geen boetes worden 
uitgedeeld. 

- De inzet van de Drone gaat € 10 per ha kosten voor het zoeken van nesten. Er komt een 
Multi spectraal  camera voor het opmeten van de plas-dras situaties voor de drone. Het 
komende jaar gaan we ervaring opdoen met deze camera. 

- Wildbeheereenheid Eemland. Er zijn 57 vossen en 1056 kauwen en kraaien geschoten het 
afgelopen jaar. De jager die de meeste vossen heeft geschoten krijgt een trofee. 

- Randvoorwaarden korting. We moeten 3 % korten op de ANLb subsidie indien er door 
RVO een overtreding van de algemenen regels wordt vast gesteld op een 
melkveehouderijbedrijf. 

- We hebben 41 plas-dras situaties met 45 pompen. Dat is 73% van de deelnemers  ze hebben 
een totale oppervlakte van 17.6 ha. Bij  20 deelnemers is de afgesproken oppervlakte 
gerealiseerd en 21 deelnemers hadden minder dan afgesproken. Gezien de opbrengst van de 
pompen hebben we voor iedereen een extra pomp en rubber mat per paneel om onkruidgroei 
in de directe omgeving tegen te gaan, zodat de zonnepanelen niet worden beschaduwd met 
als gevolg minder opbrengst. 
 

Voorstellen nieuwe polderregisseur                                                                                                
Kees van Valkengoed wordt de nieuwe polderregisseur. Hij zal Johan Eggenkamp vervangen die 
om privé reden niet langer in staat is zijn bijdrage te leveren. 

Weidevogelheld 2018                                                                                                                               
Johan Eggenkamp wordt benoemd tot weidevogelheld 2018 voor jarenlang bewezen diensten. 
Johan ontvangt naast de oorkonde, een Spakenburgs hart en een cadeau. Johan heeft het met plezier 
gedaan en vind de toename van deelnemers  en afgesloten pakketten een positieve ontwikkeling. 
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Plas-dras: 1 maart - 1 juni pakket                                                                                                                  
Het officiële pakket volgens BoerenNatuur.nl heeft een looptijd 15 februari tot 15 mei,  Het 
Collectief heeft een pakket van 1 maart tot 1 juni met de deelnemers afgesproken.  Er is alles aan 
gedaan om de data aangepast te krijgen maar dat lukt niet meer voor het komende seizoen. We 
verzoeken de leden de pompen zo snel mogelijk te zetten want we krijgen vast controle vaan de 
NVWA. Vorig jaar zijn er ook problemen geweest. Zijn er onvolkomenheden in het 2e jaar dan 
wordt de boete met 50% verhoogd. Dit kan uiteindelijk ten koste gaan van de hoogte van de 
subsidie wanneer de fictieve rekenruimte vol is. 

Inleiding over het onderzoek van Tim Visser in het kader van het voorkomen van insecten en 
plas/dras                                                                                                                                                             
Tim Visser geeft een toelichting op zijn onderzoek wat betreft het nut van plas-dras situaties voor 
insecten. Uit zijn onderzoek blijkt dat het aantal insecten zeker toeneemt door de plas-dras situaties 
en naar mate de plas-dras op de zelfde plek blijft liggen lijkt dit beeld alleen maar  te worden 
versterkt. Veel insecten zijn gebonden aan vochtige situaties. Verder blijkt uit het onderzoek dat er 
bij een greppel plas-dras vijf keer meer weidevogels met hun jongen voorkomen dan bij 
vergelijkbare percelen zonder plas-dras. 

Rondvraag                                                                                                                                    
Wilhelm stuurt iedereen een overzicht van de vergoedingen die we willen uitbetalen. Geef even aan 
of je akkoord bent dan kan de uitbetaling snel plaats vinden. 

Sluiting                                                                                                                                                               
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen uit voor een 
gezellig informeel samenzijn.                                                                                                                                     

 

 

 


