Verslag van de algemene leden vergadering van Collectief Eemland
Datum 5 april 2017
Plaats: Rietboerderij Eemdijk
Aanwezig: 35 leden
Opening:
Warmelt Swart, de voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom In de algemene ledenvergadering leggen we verantwoording af van het gevoerde beleid. Ook de veranderingen in het bestuur
die we voorstellen komen aan de orde.
In de nieuwsbrief heb ik geschreven dat we ons hebben gericht op het agrarisch natuurbeheer en minder op de multifunctionele landbouw. In Europa zijn ze al bezig met het GLB van de toekomst (2020).
We moeten er nu bij zijn om een bijdrage te leveren. Ons werkplan geeft aan hoe we zaken willen
aanpakken en prioriteren. Wim van de Geest en Celine Roodhart (zij gaat werken bij vogelbescherming) zullen ons helpen met ontwikkelingen op het gebied van landbouw en natuur.
Notulen vorige ledenvergadering
De notulen worden goedgekeurd door de vergadering zonder opmerkingen.
Het gaat niet goed met Douwe Beukers. We zijn bij hem op bezoek geweest en hebben onze dank uitgesproken. Douwe hebben we als weidevogelheld benoemd.
Financiën
De uitgedeelte versie op papier is niet goed. De penningmeester Steven Nagel geeft een toelichting op
de cijfers. Projecten doen we marktconform wat betreft de uren. Gert-Jan de Jong en René Stalenhoef
hebben een gedeelte van hun vergoeding gedoneerd aan de vereniging. Voor het Coördinatie schap is
hetzelfde gebeurt.
Veelzijdig Boerenland is opgeheven en daardoor hebben we € 9000 teruggekregen. Parels hebben we
uit de verenigingskas betaald met bijdragen van Natuurmonumenten en de Weidevogel Werkgroep
Eemnes. In het kwaliteitsfonds hebben we € 110.000.
Toon van ’t Klooster en Edwin Daatselaar hebben plaats genomen in de kascontrole commissie.
Kees van Vakengoed stelt voor het geld uit de liquidatie Veelzijdig Boerenland onder de boeren te
verdelen. Het bestuur heeft besloten om het in het kwaliteitsfonds te stoppen waar we ook de parels
uit betalen. De kascontrolecommissie stelt voor om Steven Nagel te dechargeren. De vergadering gaat
akkoord. Toon van ’t Klooster treed af en zal vervangen worden door de heer Bon.
We hebben de vergoedingen voor 100% uitbetaald maar we hadden nog maar 70% van de provincie
gekregen. Op het moment ligt er vanuit RVO een korting van € 20.000 op het totaal bedrag. We weten
niet waar het vandaan komt. Men spreek van kennelijke onvolkomenheden. Wordt vervolgd.
Steven stopt over een jaar met het penningmeesterschap. René Stalenhoef zal het penningmeesterschap op zich nemen en worden ingewerkt door Steven.
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Bestuursaangelegenheden.
Peter Nagel en Warmelt Swart zijn afredend en niet herkiesbaar.
De vergadering stemt in met het vervangen van Peter Nagel als bestuurslid door Marcel Vedder die al
een tijd meeloopt met het bestuur.
De vergadering stemt in met het voorstel dat Stef Huijgen de nieuwe voorzitter van het Collectief
Eemland wordt.
Warmelt geeft een korte schets over de activiteiten die Peter heef ontplooid als bestuurslid. Peter was
de tegenpool van Warmelt die graag praat. Peter gaat verder als polderregisseur Warmelt bedankt Peter zijn inzet en overhandigd Peter en Stinie een cadeau.
Stef Huijgen neemt formeel het voorzitterschap over en spreekt Warmelt en Wiegertje zijn vrouw toe.
Stef geeft aan dat wat Warmelt voor Eemland heeft betekend. Warmelt heeft geweldig veel voor de
agrarische natuurvereniging gedaan. Warmelt en zijn vrouw ontvangen een cadeau voor bewezen
diensten.
Stef geeft tevens aan dat er een afscheidsreceptie zal worden georganiseerd voor Warmelt waarbij het
uitgebreide netwerk van Warmelt wordt uitgenodigd.
Gert Bieshaar van de vogelwerkgroep Eemnes bedankt Warmelt voor zijn tomeloze inzet door hem
een cadeau te overhandigen en zijn vrouw een bos bloemen.
Warmelt geeft tot slot een korte schets van zijn activiteiten die hij in Eemland de afgelopen 45 jaar
heeft ontplooid. Hij bedankt iedereen voor de samenwerking van de afgelopen jaren.
Het huishoudelijk gedeelte van de vergadering wordt hierna afgesloten.
Enkele
-

mededelingen in het kader van het beheer 2017 door de gebiedscoördinator Wilhelm Bos
We gaan weer 5 ronden monitoring doen dit seizoen
Dit jaar is geen leerjaar meer.
Alle wensen uit de evaluatie van het afgelopen seizoen zijn toegekend
Melding ruige mest en last-minute moeten we sneller melden want daar hebben we kortingen
voor gehad. We gaan kijken of we het via de mail sneller binnen kunnen regelen
Let op de stalkaarten dat ze goed worden ingevuld

We gaan op 2 fronten aan de gang met predatie.
- Een premie voor geschoten vossen gaat er komen in overleg met de WBE.
- We zijn bezig om vangkooien voor kraaien via een ontheffing van de provincie te krijgen. Dit
laatste is wel een lange weg.
Wilhelm Bos de gebiedscoördinator geeft een inleiding over activiteiten die we gaan ontwikkelen op
het gebied van de inzet van een drone voor het beheer van de weidevogels in het gebied. 2017 wordt
een oefenjaar.
Sluiting
Na de inleiding sluit Stef de vergadering en bedankt een iedereen voor haar of zijn inbreng.
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