Notulen Algemene Ledenvergadering Coöperatieve Agrarische
Natuurbeheervereniging Collectief Rivierenland U.A. dinsdag 10 mei 2016
1. Opening
De voorzitter, Jos van Maanen, opent de vergadering. Een woord van welkom aan iedereen op de 1e ALV van het
Collectief Rivierenland. Er zijn 13 aanwezigen waaronder Arie Dirksen, bestuurslid TCW en geen deelnemer ANLB. De
voorzitter, Jos van Maanen, licht de agenda toe. Vanuit de vergadering komen geen op- en/of aanmerkingen op de
agenda.
Jos van Maanen begint met een uitgebreide toelichting op het ontstaan van het Collectief.
Er worden vragen gesteld met betrekking tot de combinatie van bestuursleden in ANV en Collectief. De voorzitter
licht toe waarom voor deze combinatie gekozen is en waarom deze moet blijven.
Daarnaast kunnen de taken van het Collectief worden uitgebreid. Niet ten koste van de ANV maar in dienst van de
leden. Een voorbeeld daarvan is de Groenverklaring die door het collectief verstrekt gaat worden.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3. Voorstellen bestuur en medewerkers
De voorzitter stelt de bestuursleden voor. Ook de regionaal coördinator en Dennis
Westerhof, financieel administratief medewerker.

4. Jaarverslag 2015
Vragen naar aanleiding van het verslag: beschikking wordt voor 6 jaar afgegeven, provincie verandert wel vaker een
beschikking, maar deze subsidie is gegarandeerd voor 6 jaar.
Daarnaast een vraag over hoe een hogere melkprijs te krijgen via agrarisch natuurbeheer als je niet mee kunt doen
aan anlb. Dit is een punt voor de toekomst, om later een mening over te vormen.
Yvette neemt het punt mee naar het waterschap om eerder sloten te mogen vegen en geen problemen te krijgen
met de schouw van november.
Provincie huurt Sovon in om vogels te tellen. Dit gebeurt niet altijd goed. Het tellen van vogels gebeurt niet altijd
aangekondigd. Dit is een verbeterpunt voor het Collectief.
Het jaarverslag 2015 wordt door de vergadering vastgesteld.

5. Planning 2016
Regiocoördinator Yvette Ruesen vertelt: Coördinatoren doen het werk in het veld, welke coördinator in uw gebied
werkt kunt u vinden op de site. 2 ecologen begeleiden de coördinatoren. Dit jaar wordt het tellen van de
weidevogels voor het eerst gedaan door vrijwilligers, dit moet nog aangescherpt worden. Wat moet in 2016 nog
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gedaan worden: voorintekening, beheermonitoring weidevogels, schouw/veldcontrole, indienen gebiedsaanvraag
2017, indienen betaalverzoek voor 2016, afsluiten beheercontracten 2017-2021.
Probleem met intekening RVO door deelnemers.
Er wordt gevraagd of we invloed hebben op de beheerpakketten? Extensieve beweiding is goed voor kuikens. Yvette
Ruesen: hier is een pakket voor.
Uitbetaling in februari? Gaat RVO dit redden? Zou moeten lukken. Wij zorgen dat wij ons deel op tijd doen. Rvo moet
het hare dan ook doen.
Inmeten van GPS via rvo veranderen, is dat mogelijk? Vanaf volgend jaar is dit mogelijk.

6. Huishoudelijk reglement en statuten
Bestuurslid Fried Frederix behandelt als eerste de statuten. Hoe is de relatie van het Collectief met de ANV’s? Het
Collectief is opgericht zonder leden. Tenminste 6 bestuursleden, want er zijn 6 ANV’s. Bestuurslid gewaarborgd, 2/3
van 2/3 van de leden moet het eens zijn om een door de ANV voorgedragen bestuurslid te weigeren. Profielschets
van bestuursleden moet gemaakt worden, dit moet nog gedaan en goedgekeurd worden door de ALV. Ook is er de
mogelijkheid tot een onafhankelijk voorzitter. Nu is er extra grip vanuit de ANV’s op het Collectief. Het
Huishoudelijk Reglement kan opgesteld worden. Elk Collectief heeft eigen statuten, een eigen KHB en een eigen HR.
Vervolgens wordt het huishoudelijk reglement behandeld. Het Huishoudelijk Reglement wordt voor dit jaar (2016)
vastgesteld door de ALV. Volgend jaar komt het opnieuw op de agenda van de ALV. Het HR zal nu op de website
geplaatst worden, zodat alle leden dit kunnen doorlezen.
Er wordt gevraagd naar de bevoegdheden van de penningmeester, de bevoegdheden van de penningmeester zijn in
het Kwaliteitshandboek vastgelegd.
Het Collectief is niet BTW-plichtig.
Door het vaststellen van het Huishoudelijk Reglement stelt de vergadering de bestuursamenstelling ook vast.

7. Financiën
Financieel jaarverslag 2015
Penningmeester Hotze Hofstra ligt het jaarverslag toe.
Vraag: Zou de winst die gemaakt is niet gebruikt kunnen worden om de vergoeding van de coördinatoren-ANV´s te
verhogen, zodat de ANV´s een betere financiële positie krijgen.
Antwoord: De ANV’s krijgen een vergoeding betaald voor de coördinator. De ANV kan afromen. De coördinatoren
overleggen onderling over de uren die gemaakt moeten worden en aan de hand daarvan wordt een voorstel
gemaakt. Mochten de financiën het toelaten, dan kan het collectief bijspringen. Elke ANV heeft eigen afspraken met
de coördinator over hoe deze vergoed wordt.
Vraag: hoe kan het Collectief een financiële bijdrage leveren aan het voortbestaan van de ANV’s? Antwoord: we
praten over vergoeden van het ANLB, niet over het subsidiëren van de ANV’s. Uren gemaakt door de ANV die passen
binnen het ANLB worden vergoed door het collectief.
Het financieel jaarverslag 2015 wordt door de vergadering vastgesteld.
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Begroting 2016
Financieel medewerker Dennis Westerhof licht de begroting toe.
Suggestie vanuit de vergadering: interne audit door ANV’s organiseren. Antwoord: dit kan niet, vanwege alles wat
beschreven staat in het Kwaliteitshandboek.
Vraag: waarschijnlijk ontstaat spaarpot, waar blijft dat geld? Antwoord: vergoedingen contracten gaan dan omhoog.
Nog niet gedacht aan de limiet van de ´spaarpot´.
Er wordt gesproken over de vacatievergoeding van het bestuur. De voorzitter licht deze toe. Vraag: dit komt elk jaar
terug? Ja, dit komt elk jaar terug. De vergadering gaat akkoord met de vacatievergoeding.

8. Rondvraag
Vraag: convocatie afgelopen jaar op korte termijn. Antwoord: we hopen dit jaar daar verandering in te kunnen
aanbrengen.
Vraag: communicatie naar de leden is niet optimaal. Antwoord: dit moet beter, RVO was afgelopen jaar vaak
spelbreker.
Vraag : kan de ALV volgend jaar een maand eerder? Betere opkomst waarschijnlijk.
Een van de aanwezige leden spreekt zijn waardering uit voor de inzet van het bestuur.
Vraag: weinig opkomst. Antwoord: bestuur gaat zich hierop beraadslagen. Voorstel lid: volgende maal uitnodigingen
via ANV’s laten verlopen?
9. Sluiting
De voorzitter Jos van Maanen bedankt de veldmedewerkers voor hun inzet, hij is trots op hun inzet. Daarnaast is de
voorzitter blij met de deelname aan ANLB via Collectief Rivierenland. Ook bedankt hij de aanwezigen voor hun
inbreng.
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