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Ik mocht dit najaar mijn veertigjarig jubileum vieren als rijks-

ambtenaar. Niets bijzonders want je doet je werk en als dat 

leuk is, dan is die veertig jaar zo maar voorbij. Van de veertig 

jaar heb ik twintig jaar als landbouwvoorlichter  boeren gehol-

pen met hun bedrijfsplannen. De laatste twintig jaar werk ik bij 

DLG als landbouweconoom. De eerste jaren bezig met kosten 

en baten ruilverkaveling voor de landbouw. De laatste jaren 

intensief betrokken bij de relatie landbouw natuur/landschap. 

Er zijn vergoedingen voor natuurbeheer, maar is het voor de 

boer uitvoerbaar en wat betekent dit voor zijn bedrijf. Nu ben 

ik bezig met het verbinden van ecologie en economie. Dat wil 

zeggen landbouw bewerkingen en graslandbeheer met zijn 

ontwikkelingen koppelen aan het gewenst natuurbeheer. 

Als ik die 40 jaar terugkijk is er zeer veel veranderd. Maar  de 

veranderingen gaan ook steeds sneller. Dat stelt hoge eisen 

aan boer zijn. Want hij is ondernemer met een maatschappe-

lijke opdracht. De natuur in het landelijke gebied is van ons 

allemaal en dat laten we soms merken. Maar voor de boer is 

het zijn inkomen en als dat geregeld is, is hij een echte natuur-

beheerder. Veertig jaar geleden kenden we de vrienden van 

Eemland die eerst intensief samenwerkten met de boeren 

voor de weidevogels maar in 1973 bij de tot standkoming van 

het streekplan Utrecht Oost ging het fout. Achter de rug van 

de boeren om is geprobeerd veel landbouwgrond een natuur-

bestemming te geven. Dit leidde tot een sterk protest van de 

boeren en het heeft tot 1985 geduurd voordat er weer geza-

menlijk een plan gemaakt is; het ruilverkavelingplan en de hui-

dige reservaten. Dit plan is tot 2002 uitgevoerd. Dit heeft het 

Eemland zijn moderne bedrijven in de polder gegeven. Eem-

land was in 1972 het slechtste landbouwgebied in de provincie 

Utrecht. Kleine niet rendabele bedrijven in de dorpskern en 

een melkproductie van zo rond de 4200 kg melk per koe. Nu 

40 jaar later zijn er even veel koeien als toen. Zij geven nu 8500 

kg melk per jaar en is Eemland het meest moderne landbouw-

gebied van de provincie Utrecht. Maar ook het gebied met de 

meeste weidevogels per 100 ha. En er is nog geen einde aan 

de ontwikkelingen. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) 

heeft een prognose uitgebracht. Vanuit de huidige ontwikke-

lingen is ingeschat dat in ca 15 jaar het aantal bedrijven met 

de helft is verminderd. De overblijvende bedrijven zijn twee 

keer zo groot geworden. Tegen deze achtergronden wil ik mij 

inzetten voor een duurzame koppeling van weidevogelbeheer 

aan de bedrijfsontwikkeling in de melkveehouderij. Dit bete-

kent aandacht voor inpasbaarheid in de gangbare moderne be-

drijfsvoering. Kijken naar inzet van instrumenten en financiële 

middelen om weidevogelbeheer en moderne melkveehouderij 

bij elkaar te laten horen. In 2020 is de weidevogelstand dan 

ook fors toegenomen. Daar wil ik mij voor inzetten en daar heb 

ik jullie enthousiasme en inzet hard voor nodig. Met de stand 

van zaken op dit moment ben ik uiterst tevreden en heb er alle 

vertrouwen in dat we daar in gaan slagen.

De algemene ledenvergadering voorjaar 2010.

De algemene voorjaarsledenvergadering staat voor de deur. 

Naast financiën en bestuursverkiezing is dan ook het jaarver-

slag 2009 aan de orde. Ons jaarverslag is voor een groot deel 

gewijd aan het weidevogelbeheer en de resultaten van het 

voorgaande jaar. Helaas is het ons deze keer niet gelukt om 

de resultaten 2009 op tijd te verwerken en in een verslag op 

te nemen. Rob Kole onze gebiedscoördinator heeft veel tijd 
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moeten steken in het uitwerken en invoeren van het weide-

vogelplan 2010 SNL. In de vorige nieuwsbrief hebben we er 

al bij stil gestaan. Het plan is nu definitief ter goedkeuring aan 

de provincie verzonden. Dit heeft nogal wat voeten in aarde 

gehad. Aansluiten van de opgave weidevogelplan en de min./

max. opgave bij dienst regelingen(DR). En dan horen BRS num-

mers perceelsnummers en pakketcodes op de juiste plaats te 

komen en op het perceel dat je ook daadwerkelijk beheert. Een 

stevige puzzel zo voor de eerste keer maar het is ons gelukt. Op 

18 maart hebben we met alle deelnemers en vrijwilligers de 

uitvoering voor dit jaar besproken. Want we hebben een mooi 

plan wat de overheid en dus de belastingbetaler veel geld kost. 

Dit betekent dat de deelnemers nu aan zet zijn om resultaten 

te boeken. Want er is op de achtergrond een kritische noot. Is 

het zoveel waard en wat doen de boeren ervoor? Ik heb er ver-

trouwen in dat we dit laten zien. De provincie wordt  bediend 

met een voortreffelijk resultaat en dan zal de financiering voor 

het volgende jaar geen discussie oproepen. 

Het voorjaar is laat. Wat dat precies gaat betekenen is altijd 

weer een verrassing. Maar de tijd haalt veel in en achteraf 

blijkt het altijd weer goed te komen.

SAN

De voorganger van de huidige SNL is programma beheer SAN. 

Deze is per 1 januari 2010 beëindigd. Dit betekent dat er een 

eindafrekening gemaakt gaat worden. De komende maanden 

zullen de stalkaarten worden verwerkt en zal de definitieve 

eindafrekening tot stand komen. Later dan jullie van ons ge-

wend zijn. Maar dat hebben we hierboven al geschetst. Ook 

zal de vereniging  A & E de verantwoording van de SAN, de 

organisatiekosten (SAN OS) moeten gaan opmaken. Zoals het 

er nu naar uitziet zal dit geen verrassingen opleveren en kun-

nen we naar de deelnemers een positief beeld en een gezonde 

financiële afrekening tonen.

Er is in Eemland veel gaande. Dicht bij de basis in het gebied 

wil het bestuur dat gaan versterken. De kennis van de boeren 

in het gebied en de rollen die overheden en andere organisa-

ties invullen zijn bij ons bekend. Als vereniging kunnen we dan 

samen met jullie veel voor elkaar betekenen. In het verleden 

zorgde de overheid voor veel middelen voor de boer. Subsi-

dies voor investeringen. Onderzoek, voorlichting  en onderwijs 

het OVO drieluik was een sterke keten. Naar de toekomst fa-

ciliteert de overheid niet meer deze keten waardoor subsidies 

wegvallen. Voorlichting is geprivatiseerd en daarmee is de ver-

binding tussen overheid en boeren minder sterk geworden. De 

keten zijn nu losse schakels.  Van zorgen voor naar zorgen dat. 

Dat betekent voor de ondernemer in de landbouw meer zelf 

op zoek gaan en zelf regelen. A & E wil daar graag een bijdrage 

aan leveren.

Warmelt Swart

lAST mINUT BEHEER EN gEBIEDSTEAm
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Aan de slag met SNL

Dit jaar gaat het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer 

(SNL) van start. Ook in Eemland zal de komende periode van 

zes jaar agrarisch natuurbeheer worden uitgevoerd in het ka-

der van deze nieuwe regeling. De uitvoeringseisen en voor-

waarden die aan het 

beheer zijn verbon-

den komen voor een 

deel overeen met die 

van de SAN-regeling, 

maar er zijn ook di-

verse nieuwe en aan-

gepaste voorwaarden 

waaraan men moet 

voldoen. Als u een 

contract heeft afge-

sloten voor de SNL-

regeling dan doet u 

er dus verstandig aan 

de voorwaarden nog 

eens goed door te 

lezen. Kijk daarvoor 

in brochure “SNL in 

Eemland”van het 

Gebiedscoördinatie-

team of zoek naar informatie op de websites van het Gebieds-

coördinatieteam Eemland, de provincie Utrecht, het Interpro-

vinciaal Overleg (IPO). Ook bij het LNV Loket is veel informatie 

over SNL te vinden. De controle op de uitvoering van de rege-

ling wordt steekproefsgewijs uitgevoerd door de AID.
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Registratie van nesten en evaluatie van het plan

Alle beheerafspraken voor weidevogelbeheer 

zijn opgenomen in het Collectief Beheerplan 

Eemland dat door het Gebiedscoördinatieteam 

is opgesteld. Dit plan is erop gericht om voor de 

komende zes jaar mogelijkheden te bieden voor 

het beschermen van weidevogels en het in stand 

houden van de populaties. Alle deelnemers heb-

ben aangegeven hoeveel hectaren zij in die peri-

ode willen inzetten voor agrarisch natuurbeheer. 

Het plan zal jaarlijks worden geëvalueerd en 

waar nodig worden bijgesteld. Dat kan resulte-

ren in het aanpassen van beheerafspraken in de 

volgende jaren. Zo kunnen beheerafspraken op 

plaatsen waar zijn niet zo effectief zijn – bijvoor-

beeld omdat er minder vogels blijken te zitten 

dan verwacht – vervallen of verschoven worden 

naar plaatsen waar de bijdrage aan het behalen 

van de doelstellingen naar verwachting groter zal zijn.

Om de jaarlijkse evaluatie goed te kunnen uitvoeren zijn ge-

gevens nodig. Het Gebiedscoördinatieteam moet daarvoor 

een goed inzicht hebben in de spreiding van de nestlocaties in 

het gebied. Daarom wordt van alle deelnemers die contracten 

hebben afgesloten voor een pakket legselbeloning gevraagd 

om ook nu weer de nesten te registreren en de resultaten bij te 

houden op stallijsten. Dit zijn dezelfde lijsten die ook de afgelo-

pen jaren zijn gebruikt. Deelnemers die gebruikmaken van één 

van de weidevogelvrijwilligersgroepen krijgen deze lijsten via 

de vrijwilligers. Behalve de stallijsten moeten de nesten ook in-

getekend worden op perceelskaarten. Als u nog geen lijst heeft 

gehad of als u niet met een vrijwilligersgroep samenwerkt 

dan kunt u de lijst aanvragen via het Gebiedscoördinatieteam 

(stuur een e-mail naar: info@beheerplaneemland.nl). Bedrij-

ven die samenwerken met vrijwilligersgroep De Marel hebben 

inmiddels al perceelskaarten ontvangen waarop de nesten 

kunnen worden ingetekend. Voor de overige deelnemers zul-

len deze kaarten gemaakt worden door het Gebiedscoördina-

tieteam. De kaartbladen zullen begin april verspreid worden. 

Het is de bedoeling om tenminste eenmaal in het beheersei-

zoen te controleren of de stalkaarten goed worden bijgehou-

den. Deze controle zal worden uitgevoerd door controleurs die 

door het Gebiedscoördinatieteam worden aangesteld. Aan het 

eind van het beheerseizoen moeten de lijsten en de perceel-

kaarten worden ingeleverd bij het Gebiedscoördinatieteam. 

Deelnemers die met een vrijwilligersgroep samenwerken kun-

nen het via de groep inleveren.

Ruige mest

Deelnemers die bij Dienst Regelingen hebben aangegeven dat 

zij in aanmerking willen komen voor een vergoeding voor het 

uitijden van ruige mest, moeten zelf zo snel mogelijk na het 

uitrijden een meldingsformulier insturen. Daarvoor zijn speci-

ale formulieren nodig, die u moet aanvragen via het LNV Loket. 

De ingevulde formulieren moeten worden gezonden naar het 

Front Office van Dienst Regelingen te Assen. De controle op 

het uitrijden wordt uitgeoefend door de AID. Ruige mest kan 

alleen vergoed worden voor beheereenheden met een rustpe-

riode of op eenheden met kruidenrijk grasland.

‘Last Minute’-beheer

Er is een budget beschikbaar om tijdens het seizoen aanvullen-

de maatregelen te nemen in het belang van de weidevogels ter 

plaatse. Op beheereenheden met een rustperiode kan – onder 

voorwaarden – toestemming gegeven worden ‘Kuikenstroken’ 

aan te leggen. Dat zijn stroken waar tijdelijk later gemaaid 

wordt. Daar staat een vergoeding tegenover, maar de ver-

zoeken worden wel onderworpen aan een ecologische toets. 

Ook is het budget niet oneindig groot dus niet alle aanvragen 

kunnen worden gehonoreerd. Op beheereenheden met een 

rustperiode kan toestemming gegeven worden de maaidatum 

uit te stellen, indien dat zinvol is, bijvoorbeeld omdat er nog 

veel nesten zijn in de periode dat het de eenheid gemaaid mag 

worden.

Beheerders kunnen een verzoek deze aanpassingen indienen 

bij de Polderregisseurs. In elke polder worden daarvoor één 

of meer Polderregisseurs aangesteld door het Gebiedscoördi-

natieteam. Het zijn mensen die goed bekend zijn in het gebied 

en ook kunnen beoordelen of een verzoek voor Last Minute-

beheer naar verwachting zinvol zal zijn. Zij maken de afspraken 

met de deelnemers en geven een advies aan het Gebiedsco-

ordinatieteam. Het Gebiedscoördinatieteam beslist vervolgens 

of de overeenkomst kan worden afgesloten. Last Minute-be-

heerafspraken gelden altijd alleen voor het lopende jaar. 

Rob Kole

Namens het Gebiedscoördinatieteam Eemland

Internet: www.beheerplaneemland.nl

E-mail: info@beheerplaneemland.nl



Vrijdag 9 april werd een bijzondere plaquette onthuld aan de 

gevel van de boerderij van Werner Melissen en Marian van de 

Wolfshaar aan de Zeldertseweg in Hoogland. Zij mogen zich de 

eerste Educatieboerderij van Eemland noemen. Zij zijn nu of-

ficieel gecertificeerd om schoolklassen te ontvangen. Binnen-

kort zullen nog drie leden volgen; families Kuijer en Wantenaar 

in Soest en familie Valkengoed in Bunschoten. We hebben dan 

vier gecertificeerde educatieboerderijen. De vereniging orga-

niseert samen met gemeente Amersfoort het project “met de 

school de boer op” en er zijn al ruim 40 schoolklassen op de 

boerderij geweest. De boer ontvangt nu een vergoeding van 

100 euro per bezoek maar onderhandelingen zijn gaande om 

dit bedrag te verhogen.

EERSTE EDUCATIEBOERDERIJ IN EEmlAND

ONDERZOEk gRONDgEBRUIkSBANk

SAmENWERkINg ANV, lTO,lEU EN SBNl
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De vereniging heeft een opdracht gegeven aan de Weten-

schapswinkel van Wageningen Universiteit om de mogelijkhe-

den van een grondgebruiksbank in Eemland te onderzoeken. 

Om bepaalde doelen in het agrarisch natuurbeheer te berei-

ken, of soms om recreatieve opgaven te realiseren, is geld niet 

het enige instrument; extra grond kan ook heel interessant zijn 

voor een boer. Uit vooronderzoek door studenten is gebleken 

dat boeren in Eemland inderdaad bereid zijn om meer te doen, 

mits dat wordt gecompenseerd door geld of door grond! El-

ders in Nederland zijn er al diverse agrarische natuurvereni-

gingen op deze manier actief. Zo hebben de Duinboeren in 

Noord Brabant 250 ha in beheer van Natuurmonumenten en 

gemeenten. Deze percelen worden, onder bepaalde voorwaar-

den, verpacht aan hun leden. Nu weten we ook dat er vele 

percelen in Eemland zijn die in het bezit zijn van overheden 

of kerken die nu zonder enige tegenprestatie (anders dan de 

betaling van de canon) worden verpacht. Het is dus niet de 

bedoeling dat wij als vereniging grond in bezit krijgen en uit-

geven. Het is wel de bedoeling dat wij een rol krijgen zodat die 

gronden meer ingezet worden om bepaalde maatschappelijke 

doelen te halen. Dat kan op het perceel zelf zijn, maar het per-

ceel kan ook als ruilgrond worden ingezet voor een prestatie 

elders. Een voorbeeld; we weten dat er op bepaalde plekken 

hoge concentraties weidevogels zitten, maar er is te weinig uit-

gesteld maaibeheer. We kunnen de betreffende boer vragen 

om daar een perceel later te maaien in ruil voor het kunnen 

pachten van extra grond elders. In feite gaat het dus om een 

extra instrument; behalve SNL subsidie, kunnen we dan ook 

grond inzetten. We verwachten dit te kunnen doen via over-

eenkomsten met grondeigenaren en grondgebruiksverklarin-

gen met onze leden. In de zomer zal het onderzoeksrapport 

worden gepresenteerd.

Op initiatief van LTO  en Landschap Erfgoed Utrecht ( LEU ) is 

een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. In deze over-

eenkomst is opgeschreven op welke wijze die samenwerking 

gestalte zou moeten krijgen. A & E heeft zeer kritisch naar de 

overeenkomst gekeken. Het bestuur is tot de conclusie ge-

komen dat op lokaal niveau in Eemland er sprake is van een 

goede samenwerking. Wat gaat nu die samenwerking op pro-

vinciaal niveau meer opleveren. Dat zal moeten blijken. Ook 

hebben we sterk aangedrongen op onze eigen autonomie en 

verantwoordelijkheid als vereniging. Het bestuur legt verant-

woording af naar de leden. En niet alle agrarische leden zijn lid 

van LTO. Het bestuur heeft gemeend de overeenkomst niet te 

ondertekenen. Nagenoeg alle verenigingen in Utrecht tekenen 

wel. Wij werken wel samen en bekijken of dit tot een meer-

waarde leidt. Dan is een ondertekening van een samenwer-

kingsovereenkomst later mogelijk.  De voorzitter van A & E zal 

in deze de vereniging vertegenwoordigen.

Warmelt  Swart, voorzitter A & E
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mUlTIFUNCTIONElE lANDBOUW

mET DE klAS DE BOER Op!
Ja, dat is warme melk. Kinderen zijn ver-

baasd dat de melk uit de koe warm is. Zij 

kennen de melk alleen uit het pak in de 

koelkast. Dat soort simpele dingen; de li-

chaamstemperatuur van een koe voelen. 

Het gras ruiken en onder de indruk raken 

van die machtige traktor of melkrobot. 

Het zijn onvergetelijke ervaringen die kin-

deren opdoen op de boerderij. Ook heel 

populair; lekker rennen in de wei. Leerlin-

gen, docenten en boeren zijn enthousiast. 

Sinds 2 jaar loopt het project Boerderij-

educatie. Ruim 40 schoolklassen bezoch-

ten de boerderij. Tot nu toe klassen uit 

Amersfoort en Hoogland, maar de klassen 

uit Soest, Baarn, Bunschoten en Eemnes 

zijn ook van harte welkom.

Onze vereniging werkt samen met het 

centrum voor natuur en milieu educa-

tie van de gemeente Amersfoort. De boerderijlessen zijn ge-

maakt op basis van de methode “Verhalend Ontwerpen”. De 

leerkracht brengt een verhaal in de klas en 

de kinderen gaan hiermee aan de slag. Het 

belevend leren staat centraal; de kinderen 

leren op school al iets over het boerenle-

ven, maar gaan daarna een dagdeel naar 

de boerderij om zelf mee te werken. Via 

allerlei klusjes ontdekken de kinderen wat 

er allemaal komt kijken, bijvoorbeeld bij het 

ontstaan van melk.

Leerkrachten of ouders uit Amersfoort en 

Hoogland die met de klas van hun kinderen 

naar de boerderij willen kunnen contact 

opnemen met het Centrum voor Natuur 

en Milieu Educatie Landgoed Schothorst 

CNME-scholen@amersfoort.nl of 033-

4695205 of contact opnemen met de NME-

contactpersoon op hun school.

Leerkrachten of ouders uit andere gemeen-

ten die interesse hebben kunnen contact opnemen met de ver-

eniging Ark&Eemlandschap via info@arkeneemlandschap.nl

Multifunctionele landbouw is niet meer weg te denken als 

nieuwe sociaal –economische  activiteit op het platteland  en 

voor ondernemers in de landbouw. Het ministerie van LNV 

heeft een Taskforce ingesteld om de jonge sector  te ondersteu-

nen bij professionalisering en opschaling die momenteel gaan-

de is. De landelijke ontwikkelingen kunnen echter niet zonder 

een regionale basis. Zijn de agrarische natuurverenigingen de 

aangewezen partijen om de nieuwe maatschappelijke functies 

binnen de landbouw te bundelen of is dat sectoraal verko-

kerd in zorglandbouw , kinderopvang , boerderijwinkels  etc. ? 

Maarten Fischer zal als programmaleider van de Taskforce kort 

vertellen over de economische en maatschappelijke omvang 

en potentie van de multifunctionele landbouw en overwegin-

gen  geven over koppeling van de landelijke ontwikkelingen 

met de basis 

bij de on-

dernemers 

en regionale 

clubs zoals 

Ark & Eem-

landschap 
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Ark en Eemlandschap Jaarrekening 2009 en Begroting 2010 

Ontvangsten Werkelijk 2009 Begroting 2009 Verschil 2009 Begroting 2010
Extra contributie SAN 7.083,34-€          6.700,00-€           383,34€              -€                   
Contributie 3.805,00-€          3.900,00-€           95,00-€                3.800,00€           
Donaties 277,55-€             200,00-€              77,55€                200,00€              
Rente 721,25-€             725,00-€              3,75-€                  350,00€              
Educatie project Amersf. 6.184,10-€          800,00-€              5.338,88€           1.000,00€           
project ASG/A&E rekenregels San 17.920,00-€        24.000,00-€         6.080,00-€           -€                   
Bijdrage ambassadeurscursus 4.400,00-€          4.000,00-€           400,00€              -€                   
Totaal ontvangsten 40.391,24-€        40.325,00-€         21,02€                5.350,00€           

 
Uitgaven Werkelijk 2009 Begroting 2009 Verschil 2009 Begroting 2010
Coördinator 2008 1.400,00€          3.500,00€           2.100,00€           1.500,00€           
Accountant 1.700,00€          1.700,00€           -€                   -€                   
Ledenvergadering 13,00€               1.200,00€           1.187,00€           1.200,00€           
Bestuurskosten (incl. presentiegelden) 2.419,38€          2.500,00€           80,62€                2.000,00€           
Werkgroep PR -€                   1.000,00€           1.000,00€           -€                   
Educatie 4.129,35€          425,00€              3.659,13-€           -€                   
A&E LTO -€                   -€                   
Secretariaat en kantoorhuur 911,14€             1.700,00€           788,86€              750,00€              
Diversen (bankkosten e.d.) 255,98€             300,00€              44,02€                200,00€              
Project ASG/A&E rekenregels San 16.000,00€        24.000,00€         8.000,00€           -€                   
Project ambassdeurscursus 3.995,30€          4.000,00€           4,70€                  -€                   
Resultaat 2009 9.567,09€          9.567,09-€           300,00-€              
Totaal uitgaven 40.391,24€        40.325,00€         21,02-€                5.350,00€           

BALANS A&E Balans 2009 Balans 2008 Balans 2007 Balans 2006
Debet
Banksaldo 22.579,36€        13.850,98€         35.196,72€         12.324,26€         
Te ontvangen gem.A'foort Educatie 6.184,10€          
Te ontvangen LTO,A&E, SVGV 1.223,63€          
Te ontvangen contributie -€                   35,00€                60,00€                30,00€                
Te ontvangen contributie SAN deelnemers 4.205,93€          1.189,00€           573,59€              862,14€              
Te ontvangen klompenpad 2008 -€                   2.579,00€           
Te ontvangen educatie project Amersf. -€                   975,00€              
Te verreken met SAN 832,12€             
NTO project  Ambassadeurcursus 4.400,00€          
NTOproject ASG/A&E rekenregels San 8.000,00€          
Voorraad boeken -€                   -€                   -€                   68,87€                
Totaal 47.425,14€        18.628,98€         35.830,31€         13.285,27€         
Credit
Nog te betalen ambassadeurscursus 3.995,30-€          -€                   -€                   -€                   
ontv.  Contr. 2008 -€                   
Vooruit ontvangen klompenpad -€                   -€                   18.769,68-€         
NTB educatieproject 45,22-€               -€                   -€                   -€                   
Nog te betalen coördinator -€                   -€                   3.500,00-€           
Nog te betalen PR folder -€                   -€                   -€                   1.529,15-€           
Nog te betalen bestuurskosten -€                   811,45-€              
NTBproject ASG/A&E rekenregels San 16.000,00-€        
Eigen vermogen 27.384,62-€        17.817,53-€         13.560,63-€         11.756,12-€         
Totaal 47.425,14-€        18.628,98-€         35.830,31-€         13.285,27-€         
Toelichting op het resultaat A&E 2009
Het educatieproject in Amersfoort is volop gaan draaien. Inzet A&E en vergoeding voor de deelnemende boeren
heeft geleid tot een groter bedrag dan begroot, zowel bij de opbrengsten als de uitgaven.
Bij het ASG project is € 8000 door een derde partij voor zijn rekening genomen.
De coordinator heeft meer werzaamheden ten behoeve van het weidevogelbeheer gedaan.(SAN-OS) 
Dit jaar is er een leden bijeenkomst tbv de SAN-OS gehouden.
Dit jaar zijn geen PR folders gemaakt.
Toelichting op de Begroting 2010
Er wordt geen extra contributie SAN deelnemers meer begroot.
De accountant wordt betaald uit de reserve SAN.
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Toelichting verenigingsdeel SAN-OS t/m. 2009

Het verenigingsdeel SAN-OS is dat gedeelte van de SAN-OS bankrekeningen, dat niet voor verrekening 

met de Dienst Regelingen (DR)  in aanmerking komt.

  verenigingsdeel SAN-OS t/m. 2008 2009 Totaal

Inkomsten

Rente ontvangsten rek. 3822.86.944 3.115,53-€          -€               3.115,53-€        

Rente ontvangsten rek.1469.401.266 21.519,86-€        3.928,77-€       25.448,63-€      

Totaal 24.635,39-€        3.928,77-€       28.564,16-€      

Uitgaven

Inleggeld coöperatie Stadteland 2.520,00€          -€               2.520,00€        

Niet SAN-OS declarabele Kosten o.a. bankkosten t/m. 2009 557,58€             277,34€          834,92€           

Accountantskosten 1.487,50€          -€               1.487,50€        

Terugontvangen (uit 2005) 101,00-€             -€               101,00-€           

Vermindering verantwoording SAN-OS 2004(in 2006) 794,09€             -€               794,09€           

Vermindering verantwoording SAN-OS 2005 (in 2006) 682,00€             -€               682,00€           

Vermindering verantwoording SAN-OS 2007 (in 2008) 175,00€             175,00€           

BDO juridisch advies 3.100,55€          3.100,55€        

Eigen vermogen deelnemers. 15.419,67€        3.651,43€       19.071,10€      

Totaal 24.635,39€        3.928,77€       28.564,16€      

Toelichting:

De renteontvangsten t/m. 2009 bedragen  € 28.564,16. 

Na verrekening van de kosten en opbrengsten t/m. 2009, blijft er een bedrag van € 19.071,10 over.

Dit bedrag wordt voorlopig gebruikt als buffer voor de SAN-OS, om te late betalingen van DR op te vangen, 

eventuele boetes, kortingen op de SAN-OS door DR en niet SAN-OS declarabele kosten te voldoen.

Resultaatbeloning

KWALITEITSVERBETERING Reservering Uitgaven Project MOM Saldo

Projecten A&E uit SAN inhoudingen:

Reserve resultaatbeloning 2004 (in 2005) 23.379,07-€        

Reserve resultaatbeloning 2005 (in 2006) 20.663,37-€        

Reserve resultaatbeloning 2006 (in 2007) 17.411,50-€        

Reserve resultaatbeloning 2007 (in 2008) 16.793,87-€        

Vliegende vluchtheuvels 2005 en 2006 2.436,31€       

Maaibeheer/vliegende vluchtheuvels 2007 1.412,64€       

Maaibeheer/vliegende vluchtheuvels 2008 1.555,00€       

Mozaïek op maat 2006 4.046,56€       

Mozaïek op maat 2007 4.223,26€       

Mozaïek op maat 2008 9.232,34€       3.499,28-          

Mozaiek op maat 2009 3.227,42€       

ASG project tbv onderzoek rekenregels SNL € 5.295,00

Saldo resultaatbeloning, Nestbescherming en Bonte Weiderand 78.247,81-€        31.428,53€     3.499,28-          50.318,56-€     

Toelichting:

Tijdens de jaarvergadering van 14 april 2005, is besloten om een deel van de resultaatbeloning te reserveren voor  

kwaliteitsverbetering. Voor dit doel is € 31.428,53 uitgegeven.  

De reserve die in 2010 nog beschikbaar is, wordt onder de SAN deelnemers die  

het fonds gevoed hebben, naar rato verrekend. 

Bij het ASG project hebben 4 boeren aan een onderzoek meegedaan met extra maaibeheer, om te komen tot betere

rekenregels voor de Subsidieregeling Natuur en Landschap.

OVERIG Reservering Uitgaven Saldo

Project subsidie probleemgevallen 2006 17.651,07-€        8.889,37€       8.761,70-€        

Toelichting:

aanmerking kwamen voor voortzetting van het oude contract.

Dit betreft toegekende subsidie bij de overgang naar een nieuw SAN contract aan enkele deelnemers die niet meer in 
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ENqUêTE

Let op: agrarische leden ontvangen een dezer dagen per email een verzoek om een en-

quête in te vullen. De mail is afkomstig van Wageningen Universiteit die voor de vereni-

ging de mogelijkheden van een grondgebruiksbank onderzoekt (zie het artikel in deze 

nieuwsbrief). Als u deze ontvangt, vragen wij u vriendelijk doch dringend om deze in te 

vullen. U weet het is belangrijk dat zo veel mogelijke mensen de enquête invullen om be-

trouwbare resultaten te krijgen. Het onderzoek wordt in juni opgeleverd.


