
 
VERSLAG 

Ledenvergadering van de Agrarische Natuur Vereniging Altena Biesbosch op 18 mei 2017 in 

O.V.O.-gebouw te Oudendijk. Aanwezig: 24 leden inclusief bestuur , 9 afmeldingen. 

Gastspreker: de heer Koos Tromp, imker te Poederoijen. 

 

1. Opening 

Voorzitter Minette Straver-van de Wetering opent de vergadering. Goed te zien dat mensen 

zijn gekomen op deze prachtige zomerse avond. 

 

2. Verslag ledenvergadering 8 december 2016 
Het verslag van de ledenvergadering van 8 december 2016 wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 

3. Jaarverslag 2016 

Het jaarverslag vermeldt alle activiteiten van het jaar 2016. Er zijn geen op- en aanmerkingen 

op het verslag. Wordt goedgekeurd en vastgesteld middels ondertekening door voorzitter en 

secretaris. 

 

4. Financieel verslag 2016 

Penningmeester Arjan Pullen geeft de gelegenheid om vragen te stellen over het verslag. Er 

zijn geen vragen over en geen op- en aanmerkingen op het verslag. Arjan geeft een korte 

toelichting. Er wordt naar een oplossing gezocht voor wat betreft de onderhoudskosten van 

het Oostwaardpad. Deze kosten drukken zwaar op het totale budget. Gevraagd wordt of de 

verwachting is dat de begroting voor 2017 veel zal afwijken. Dit is niet het geval. De 

kascommissie bestond uit de heren Jan de Peuter en Jan de Graaff. Zij hebben de boeken 

gecontroleerd en in orde bevonden. De voorzitter stelt voor om het bestuur te dechargeren 

voor het gevoerde financieel beleid. Vergadering stemt in. Kascommissie wordt bedankt. De 

heer Jan de Graaff had voor de eerste keer zitting in de commissie als vervanging voor 

mevrouw Marianne Heijmann. Hij is herkiesbaar en vormt samen met mevrouw Heijmann de 

volgende kascommissie. 

 

5. Actualiteiten ANV 

Mariëlle van Drunen van de werkgroep ruiterpaden vertelt dat een deel van de nieuwe 

ruiterroute Sleeuwijk onlangs is geopend. Op 10 juni aanstaande wordt een rit georganiseerd 

als tegenprestatie voor het ontvangen budget van de Rabobank. Al is men aardig op weg, er is 

nog veel budget nodig om tot realisatie van de gehele route te komen. Ze vraagt aandacht voor 

de crowdfundingactie. 

 

Peter Oostveen van de werkgroep streekproducten vertelt over het icoonproject dat is 

ingediend bij de gemeenten. Kinderen laten zien waar voedsel vandaan komt o.a. door middel 

van bezoeken aan de bedrijven. 

Verder ondersteunt de werkgroep het project zonder boer, geen voer. Ze waren aanwezig bij 

de opening van de tentoonstelling en gaan meewerken aan de wandeling op het Doornse 

molenpad op 27 mei a.s. 
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Gebiedscoördinator Meeuwis Millenaar geeft tot slot een update van het agrarisch 

natuurbeheer waar weer uitbreiding mogelijk is o.a. vanwege een groter waterschapsbudget. 

Binnen het gebied van het ‘patrijzen-project’ is bijna 10% ingericht voor de patrijs o.a. met 

hagen en een heuse keverbank. Bij Meeuwis kan nog gratis bijenzaad worden afgehaald. 

Gevraagd wordt of het Land van Heusden en Altena ook te maken heeft met nestenroof van 

kieviten. Dit is helaas het geval. 

Desalniettemin lijkt 2017 een goed jaar te worden voor de kievit. Veel nesten gevonden. 

Verder heeft de modderkruiper de aandacht. Leden kunnen zich aanmelden voor monitoring. 

 

6. Bestuursverkiezing 

Binnen het bestuur bestond nog een vacature bestuurslid. Het bestuur stelt voor om de heer 

Peter Poorter te benoemen. Voorzitter geeft hem het woord. Peter vertelt dat hij vanaf het 

allereerste begin al bij ANV betrokken is; o.a. als schaarmeester van het Wijkerzand. Vanuit 

de vergadering de vraag wat een schaarmeester is; wat zijn taken zijn. Een antwoord hierop 

voert te ver voor vanavond. Kort gezegd regelt een schaarmeester het ‘scharen’ (gebruiken 

van) gemeenschappelijke gronden. Wanneer Peter wordt gekozen gaat hij zich o.a. 

bezighouden met monitoring. Na de voordracht door de voorzitter wordt hij bij acclamatie 

gekozen en dankt hij de vergadering voor het vertrouwen. 

 

7. Rondvraag 

Geen vragen. 

 

8. Pauze 

 

9. Gastspreker de heer Koos Tromp 
De heer Tromp houdt zijn presentatie ‘Bijen zijn onmisbaar voor ons voedsel en ons 

landschap’. Hij raakt niet uitgepraat over alles wat met bijen en de bijenstand te maken heeft 

en wat er bovendien gedaan kan worden om de bijenstand te verbeteren. Hij was verrast over 

wat er in Land van Heusden en Altena al gebeurt. Dit is helaas niet overal het geval. 

 

10. Sluiting 
Minette bedankt de aanwezigen voor hun komst. Ze bedankt de spreker en sluit om 22.00 uur 

de vergadering. Iedereen is van harte welkom om nog wat na te praten onder het genot van 

een hapje en een drankje. 


