Verslag algemene ledenvergadering van de agrarische natuurvereniging Ark &
Eemlandschap
Datum: 28 maart 2012
Plaats: Rietboerderij Eemdijk
Aanwezig: 61 leden
Met kennisgeving afwezig: de bestuursleden Steven Nagel en Jop Mendelts
Notulist: Gert-Jan Elbers (verenigingscoördinator)
Opening en welkom door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet de vertegenwoordigers van de provincie
hartelijk welkom.
Notulen van de vorige vergadering 13 april 2011
De vergadering keurt de notulen van de vorige ALV de datum 13 april goed onder
dankzegging aan de notulist.
Bestuursaangelegenheden
Het bestuur stelt voor de heer Steven Nagel opnieuw te benoemen als
penningmeester. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.
Het bestuur stelt voor de heer Rene Stalenhoef te benoemen als bestuurslid. De
vergadering gaat akkoord met het voorstel. De voorzitter wenst Rene veel succes als
bestuurder.
Financiën
Het bestuur heeft besloten om het verenigingsdeel en het projectendeel wat betreft de
financiën van elkaar los te koppelen zodat het inzichtelijker is waar het geld naar toe
gaat. Er zijn verder geen vragen en de balans van 2011 en de begroting van 2012
worden door de vergadering goed gekeurd.
Kascontrolecommissie
De leden Gert-Jan de Jong en Gert Botterblom hebben als kascontrole commissie hun
werk gedaan en geen onregelmatigheden aangetroffen. De voorzitter bedankt de
kascontrole commissie en hierna wordt de penningmeester gedechargeerd en bedankt
voor zijn inspanningen. De heer Werner Melissen heeft toegezegd Gert Botterblom te
willen vervangen in de kascontrole commissie. Gert Botterblom wordt bedankt voor
bewezen diensten.
Mededelingen uit het gebiedscoördinatie team
- Het gebiedsplan is aangepast op verzoek van de provincie. Er zijn gebieden
weggehaald waar geen vogels zitten.
- In november is de vereniging gecertificeerd als gebiedscoördinator door de
provincie en daarmee officieel aanspreekpunt voor het weidevogelbeheer.
- Vul de stalkaarten s.v.p. goed en volledig in. Dit scheelt werk en we krijgen
een betrouwbaarder beeld van het aantal vogels.
- De perceelskaarten waar de nesten op moeten worden aangetekend graag ook
juist invullen. Let erop of de juiste pakketen op de perceelskaart staan. Voor
2012 kan dat niet meer worden aangepast maar voor 2013 wel.
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Geef ook op de perceelskaart aan als er territorium of territoria aanwezig zijn in
percelen met uitgesteld maaibeheer. Niet het perceel in gaan maar langs de rand
waarnemen.
De polderregisseurs hebben de volgende taken.
- Controleren legselbescherming en overig beheer
- Beoordelen of last- minute beheer zinvol is
- Adviseren bescherming en beheer weidevogels
De voorzitter geeft aan dat er nog beperkte middelen zijn voor maartregelen die
iemand wil nemen in het kader van boerenlandvogels. Neem via de website contact op
met de vereniging
.
Rondvraag en sluiting.
Gert-Jan de Jong vraagt of het mogelijk is dat er subsidie kan komen voor
wildredders. Het bestuur zal onderzoeken of er mogelijkheden zijn.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn inbreng.
Inleiding over weidevogelvisie van de provincie
Jan Dirk Kievit, Frank Bos en Mark Hoevenaar zijn aanwezig om een toelichting te
geven op de weidevogelvisie van de provincie Utrecht. Er komen kerngebieden
waarin 75 % van de in de provincie broedende weidevogels leven.
De bestaande contracten zullen worden uitgediend tot 2015. Eemland wordt als
voorbeeld gesteld in veel gevallen.
De werkelijke begrenzing van de kerngebieden zal worden vastgelegd in de
natuurbeheerplannen van de provincie. Deelname in de kerngebieden blijft op basis
van vrijwilligheid. Maatwerk per gebied kan worden ingevoerd.
Als een gebied kan aantonen dat er buiten de kerngebieden ook plaatsen zijn waar
hoge dichtheden worden waargenomen dan is het mogelijk om deze gebieden ook in
het natuurbeheerplan op te nemen zodat er ook geld voor beheer is. De begrenzingen
van de kerngebieden zullen in nauw overleg met de agrarische natuurvereniging
worden bepaald. Het agrarisch natuurbeheer gaat weer terug van de provincie naar het
rijk.
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