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Opening
De voorzitter Warmelt Swart opent de vergadering. Er is weer en jaar voorbij en de spreker van
vanavond wordt voorgesteld. Het was een bijzonder jaar omdat we ons moeten voorbereiden op 2016
wanneer het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer in werking treed. Er is intensief overlegd
geweest over het natuurbeheerplan 2016 met de provincie. We zijn met en aanbod en zienswijze en
gekomen. We komen niet aan de 1% plas/dras ondanks de 30 plas/dras situaties die we al hebben.
De wens van de provincie is dat we substantiële peilverhogingen doorvoeren maar dar is voor ons
onbespreekbaar. We voldoen wel aan de eis van 20% zwaar beheer met 21%. We zijn er nog niet o.a.
een ecologische toets hoort bij ons beheerplan dat door derden moet worden uitgevoerd. In
september zal er hopelijk duidelijkheid zijn. Voor de overige doelen ( landschapselementen ) is er nog
weinig belangstelling.
Het bestuur heeft zorgvuldigheid hoog in het vaandel staan. Het bestuur moet keuzes maken en dat is
niet altijd even gemakkelijk.
Voor de plas/dras situaties komen pompen op zonnecollectoren die aan de deelnemers ter
beschikking worden gesteld zodat het peil automatisch wordt gehandhaafd.
Notulen ALV 2014
De notulen worden vastgesteld zonder bijzonderheden met dank aan de opsteller.
Bestuursverkiezing
René Stalenhoef en Steven Nagel worden bij acclamatie herbenoemd als bestuursleden door de
vergadering.
Weidevogelheld 2015
Rob Kole de huidige gebiedscoördinator wordt wegens jarenlange verdiensten benoemd tot
weidevogelheld 2015. Het bestuur is Rob zeer dankbaar voor zijn jarenlange uiterst zorgvuldige inzet.
Ook zijn inbreng bij het uitwerken van de stelselvernieuwing per 2016 wordt als zeer waardevol
ervaren
Toelichting exploitatierekening en balans SNL en de exploitatierekening en balans van de vereniging
door de penningmeester Steven Nagel
 De verwachte rente zal worden aangepast.
 Het rood aangegeven kwaliteitsfonds blijft binnen de vereniging. Dit is van belang i.v.m. de
ophanden zijnde veranderingen.
 Voor projecten rekenen we voor arbeid € 50 per uur maar die worden niet altijd uitgekeerd.
Laurens Jan Schaap en Bert Majoor geven de penningmeester een compliment voor de
boekhouding. Er zijn een paar informatieve vragen, waar het bestuur antwoord op zal geven.
 Toon van het Klooster zal het nieuw lid van de kascontrolecommissie worden.
SNL toelichting door Rob Kole
 De resultaten van 2014 zijn vergelijkbaar met 2013. Een goed resultaat. In 2015 gaan we op
zelfde voet verder met de aanpak. Een juiste nummering is van het grootste belang. Markeer
de nesten die gevonden zijn in percelen met uitgesteld maaibeheer.
 Ruige mest vergoeding kan ook op percelen met waarop een pakket is afgesloten. Geef dit
wel door aan uw polderregisseur.
 Er is weer de mogelijkheid via de polderregisseur om Last–minute beheer af te sluiten.
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 SNL contracten die doorlopen mogen doorlopen en hoeven niet te worden omgezet maar het
is goed om dit te overwegen.
Rondvraag en sluiting van het officieel gedeelte van de vergadering
 Kunnen bedrijven meedoen met minder dan 10% uitgesteld maaibeheer? In principe niet.
 Zijn er weidenvogeldoelstellingen betrokken bij de kavelruil en verkoop BBL gronden
betrokken binnen ons gebied? De Vogelbescherming bemiddeld voor vermogende instellingen
en particuliere en willen kijken of er in Eemland mogelijkheden zijn om in het kader van
bovenstaande ontwikkelingen een rol te spelen.
 Een ondernemer die van Natuurmonumenten land huurt, waarop beperkingen liggen, zou dit
land als zwaar beheer moeten kunnen meenemen in het kader van het weidevogelbeheer op
eigen grond. De provincie heeft besloten dat dat niet kan.
 De gemeente Soest valt buiten de kerngebieden dus kan ik het lidmaatschap wel op zeggen.
Ook is het niet meer mogelijk om botanische pakketten af te sluiten ondanks goed resultaten.
Het bestuur betreurt dat de provincie daar geen geld meer voor over heeft en blijft hierover in
gesprek.
Inleiding na het officiële gedeelte
Jos Hooijmeijer van de universiteit Groningen heeft een interessante inleiding gehouden over
onderzoek naar grutto’s die zijn voorzien van een zender.
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