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Verslag algemene leden vergadering Collectief Eemland 

Datum: 28 maart 2022 

Plaats: De Plank, Slaagseweg, Hoogland 

Aanwezig: circa 59 leden 

_____________________________________________________________________________ 

 

Opening 

Stef Huijgen opent de vergadering door iedereen hartelijk welkom te heten. Het is door de corona alweer lang 

geleden dat we een algemene leden vergadering hebben gehouden. Stef geeft aandacht aan het overlijden van 

verschillende oud-bestuursleden: Warmelt Swart oud-voorzitter, Rob Kole oud coördinator en Steven Nagel oud 

penningmeester. Ook zijn een aantal leden ons ontvallen de afgelopen jaren. Dit waren Arend Veldhuizen, Albert 

Beekhuis, Freek Poort, Jan van Halteren, en Thijmen Vedder. 

 

Notulen vorige ledenvergadering 7 februari 2019 

Er zijn geen inhoudelijke of redactionele opmerkingen, zodat de notulen worden goedgekeurd door de vergadering. 

 

Beheeraangelegenheden voor het seizoen 2022 en resultaten 2021 door gebiedscoördinator Wilhelm Bos 

 Ons kerngebied is uitgebreid en er blijft ook een randzone over 

 De resultaten van nesten in combinatie met territoria is een langzaam stijgende lijn.  

 De stijgende lijn van de afgelopen jaren wat betreft het beheer zet in 2022 door. Het percentage zwaar 

beheer blijf hetzelfde. 

 Het aantal nesten met daarbij opgeteld het aantal territoria blijft in de tijd gezien gelijk of het aantal neemt 

gering toe. Uieraard variëren de aantallen per jaar. 

 Het aantal plas-dras situaties is weer groter geworden voor het beheerjaar 2021. En overstijgt zelfs het 

aantal deelnemers.    

 Het kerngebied is uitgebreid met gedeelten van de randzone 2021. De rest van de randzone blijft voor 2022 

randzone. De norm voor kerngebied is minimaal 5 grutto paren per 100 ha. 

 Er is in de Bunschoter polder een camera van het project beleef de lente geplaatst bij een kievitnest. 

 

Financiën   

René Stalenhoef (penningmeester) geeft een toelichting op de voorlopige jaarcijfers 2021. Dit omdat er nog 

bedragen voor de droge – natte dooradering moet worden uitgekeerd. Mocht dit zijn gebeurd dan groeien we iets 

in het eigen vermogen. Met andere woorden we staan er financieel goed voor. 

De kascontrole commissie bestaande uit Alfons Breij en Pieter Brouwer heeft de kascontrole goedgekeurd. De 

voorzitter bedankt de kascommissie en verleent de penningmeester decharge met dank voor het uitgevoerde werk 

en toelichting op de cijfers. Pieter Brouwer is aftredend en als opvolger komt Evert Overeem volgend jaar de kas 

controleren. 

 

Weidevogelheld 2022  

Het bestuur heeft besloten Gert Bieshaar te benoemen tot weidevogelheld 2022. Hij is al 30 jaar enthousiast vrijwillig 

weidevogelbeschermer, die uitstekende contacten heeft met deelnemende veehouders in zijn werkgebied. Samen 

met de bijbehorende oorkonde, een beeldje van een grutto, een Spakenburgs hart en een bos bloemen voor zijn 

vrouw ontvangt Gert een daverend applaus.  
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Ontwikkelingen rond de POP3 Aanvragen 

De leden worden op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond de twee POP3 aanvragen die het Collectief 

heeft gedaan in het kader van het verbeteren van de biotoop voor weidevogels. De eerste aanvraag is naar 

tevredenheid afgerond. Het Collectief houdt hiervan 20 km vossenraster en een drone aan over en verder zijn er 

veel bomen verwijderd. De 2e aanvraag loopt nog in de uitvoering.  

 

Sluiting van de vergadering 

De voorzitter sluit pro forma de vergadering omdat niet het gewenste aantal leden aanwezig is om een 

statutenwijziging door te voeren en stelt voor even pauze te houden. Hierna opent de voorzitter de vergadering 

weer om het volgende bestuursvoorstel in het kader van een statutenwijziging in stemming te brengen  

Het bestuur stelt de mogelijkheid voor, om de duur van het zijn van bestuurslid te verlengen. Een bestuursperiode 

is 3 jaar en kan maximaal 2 keer verlengd worden met een periode van 3 jaar per keer. Het bestuur ziet de twee 

keer graag veranderd in worden in drie keer. Dit omdat het verkrijgen van gekwalificeerde bestuursleden niet 

makkelijk is en het zijn van bestuurslid een ruime inwerkperiode vergt gezien de specifieke kennis over het agrarisch 

natuurbeheer De voorzitter brengt het voorstel in stemming, 55 leden zijn akkoord. 3 leden hebben bezwaar. Met 

deze uitkomst is het bestuursvoorstel aangenomen en zullen de statuten op dit punt worden aangepast. 

 

Rondvraag en sluiting 

 Laurens-Jan Schaap vraagt of het collectief net als S.B.B, een certificaat vraagt op het gebied van 

natuurbeheer aan een pachter. De voorzitter geeft aan dat dat niet het geval is.  

 Gerard Rigter vraagt of het mogelijk is dat met de drone gezocht wordt naar kievitseieren op 24 ha maisland. 

Dit is mogelijk als hij zich op tijd meldt. Dit geldt ook voor grasland van deelnemers. Er zijn geen kosten aan 

verbonden.   

 

De voorzitter bedankt iedereen voor haar of zijn inbreng en sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een 

gezellig informeel bijeen zijn. 

 

 

 


