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Verslag algemene ledenvergadering agrarische natuurvereniging Ark & 

Eemlandschap 

 

Datum: 13 April 2011 

Plaats: Eemlandhoeve Bunschoten 

Aanwezig: 30 leden 

Met kennisgeving afwezig: Peter Nagel 

Notulist: Gert-Jan Elbers verenigingscoördinator 

 

Opening en welkom door de voorzitter 

De vereniging is op veel fronten actief. Een succes wat betreft de voortgang van de 

grondgebruikbank is zo dat alle gemeenten in het N.L mee gaan doen. B.B.L. en 

andere stichtingen worden benaderd en veel doen mee. Er komt waarschijnlijk 

volgend jaar rond de 150 ha in beheer.  

De vereniging heeft € 5000 ontvangen van Vogelbescherming voor de 

grondgebruikbank. Met de provincie is er overleg over de provinciale 

weidevogelvisie. Dat moderne melkveehouderij samengaat met een goede 

weidevogelstand wil de vereniging aantonen en gaar terug zien in de visie. 

 

Notulen van de vorige vergadering 21 april 2010 

De vergadering keurt de notulen goed, onderdankzegging aan de notulist. 

 

Bestuursaangelegenheden 

Op voorstel van het bestuur worden de heren Warmelt Swart en Peter Nagel  opnieuw 

gekozen in het bestuur met instemming van de leden.  

 

Financiën 

Steven geeft een toelichting op de cijfers van het verenigingsgedeelte die staan op de 

balans. We komen op een eigen vermogen van € 25.000. Gezien de aanpassingen voor 

de  financiering van het agrarische natuurbeheer zijn de inkomsten niet meer zo hoog. 

€ 2500 voor Stad & Land. Deze organisatie heeft een schuld en bestaat niet meer. Er 

komt mogelijk € 1000 terug maar dat is nog niet zeker. Het lag in de bedoeling dat het 

een revolvingfonds zou worden maar dat is niet gelukt. De zaak is nog niet afgerond. 

De accountantkosten worden voor de laatste keer hieruit betaald. 

 

Kascontrolecommissie 

Adriaan van Roomen en Gert Botterblom geven aan dat de commissie geen 

onvolkomenheden heeft kunnen constateren in de boekhouding. De voorzitter bedankt 

beide heren voor hun inspanningen. 

De vergadering stemt in met het dechargeren van de penningmeester. Gert-Jan de 

Jong heeft toegezegd lid te willen worden van de kascontrole commissie.  

 

Voorstel SAN reserves nog niet uit te keren 

In het najaar komt de vereniging met voorstellen om een gedeelte van de reserves in 

te zetten voor doelen waar geen subsidies voor beschikbaar komen. Dit geld is 

opgebouwd uit afdrachten van de deelnemers aan de San van de afgelopen 6 jaar. Er 

is op basis van deelnemende ha bijgedragen aan de reserves. Er zal ook in de zelfde 

verhouding worden uitgekeerd dus op basis van deel genomen ha. 
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Contributie voorstel 

De voorzitter geeft aan dat er onvoldoende geld is om de vereniging draaien te 

houden.  Voor 2012 komen we met de huidige contributie niet uit. Het voorstel om de 

contributie voor het lidmaatschap van de vereniging vast te stellen op € 25 met 

automatisch incasso en € 26 zonder incasso voor 2012, wordt door de vergadering 

aanvaard. 

 

Gebiedsteam en SNL mededelingen 

Er hebben enkele aanpassingen plaatsgevonden voor het gebiedsnatuurplan van de 

provincie. Om aan de eisen te voldoen hebben we de tarieven op verschillende 

plaatsen moeten verlagen omdat de instapeisen niet werden gehaald. Dit betreft 

legselbeheer Het plan voor 2011 is goedgekeurd en zal als zodanig worden 

uitgevoerd.  

Maatpolder.  

Hier gaan we op een vergelijkbare wijze te werk als vorig jaar. De aanvraag is nog 

niet goedgekeurd maar dat zal hoogstwaarschijnlijk wel gebeuren.  

Uitrijden vaste mest zelf melden bij Dienst Regelingen. Let erop dat u bij de e-GDI 

zelf invult waar u deelneemt aan de SNL. Voor nieuwe deelnemers, let erop dat de 

min-max aanvraag ingevuld is anders komt er geen vergoeding. Bij veranderingen 

naast DR ook het gebiedsteam op de hoogte stellen s.v.p. Zorg ervoor dat de 

perceelskaarten worden ingevuld. Teken ook nesten in die liggen in het uitgestelde 

maaibeheer waarvan je vanaf de randen kan vaststellen dat er nesten aanwezig zijn. 

De perceelskaarten worden opgehaald door de polderregisseurs.  

Het is van belang dat we goed registeren i.v.m. het behoud van subsidies.  

 

Inleiding door de heer Frank Verhoeven van het adviesbureau Boerenverstand. 

Het onderwerp was: Kosten besparen door kringlooplandbouw. 

Voor meer informatie www.duurzaamboerblijven.nl 
Het gaat om bedrijfsspecifieke cijfers. Dit kan bijvoorbeeld door drijfmest beter te 

benutten waardoor je minder kunstmest nodig hebt. Het gaat om optimalisatie van de 

kringloop. Het gaat om systeem benadering. 

Luchtkwaliteit uitgedrukt in productie van  ammoniak per 10.000 liter melk 

Waterkwaliteit uitgedrukt in Kg N overschot per ha 

Bodem kwaliteit uitgedrukt in  kg P2O5 per ha 

Klimaat uitgedrukt in CO2 productie per 10.000 liter melk 

Biodiversiteit dit zal via de meetlat die is ontwikkeld door het CLM worden 

vastgesteld. 

Ecologische footprint:  uitgedrukt in het percentage VEM  benutting per ha  

 

 

Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter bedankt iedereen voor 

de aanwezigheid en sluit de vergadering. 


