VERSLAG
Ledenbijeenkomst van de Agrarische Natuur Vereniging Altena Biesbosch.
Datum: Donderdag 8 december 2016 Locatie : de Hoogt te Uitwijk.
Aanwezig: 27 leden (excl.bestuur) 7 afmeldingen.

1./2. Opening Voorzitter Minette Straver-van de Wetering opent de vergadering. Welkom.
Het goede nieuws is dat juist vanavond bevestigd is dat het gebiedsplan t/m 2021 is goedgekeurd
door de provincie en de gebiedscoördinator verder kan met het agrarisch natuurbeheer in ons
gebied. Voor de pauze zal afscheid worden genomen van bestuurslid Joost de Groot.
3. Verslag ledenvergadering 19 mei 2016. Het verslag van de ledenvergadering 19 mei 2016 wordt
zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
4. Begroting 2017. Penningmeester Arjan Pullen heeft zich helaas ziek moeten melden. De begroting
is als bijlage toegezonden per mail. De vraag vanuit de vergadering mbt de begrote
secretariaatskosten kan door de voorzitter afdoende worden beantwoord.
5. Actualiteiten ANV
Ruiterpaden: Mevr. Marianne Heijmann . De werkgroep is tevreden met de ontwikkelingen ruiterpad
Sleeuwijk-Woudrichem. Intentieverklaring is ondertekend door gemeenten, streekfonds en ANV.
Projectgroep is opgestart om fondsen te werven en de route vorm te geven. Hopelijk kan volgend
jaar een deel van het ruiternetwerk worden geopend.
Streekproducten: Hr. Johan van ’t Sant. De werkgroep heeft tijdens de boerenerfdag de merknaam
‘Puur Altena’ gepresenteerd. Men probeert hiermee de verkoop van streekproducten te
bevorderen. Daarnaast is als visiegroep van de nieuwe gemeente een icoonproject ingediend om
klassen te ontvangen op de bedrijven.
Gebiedscoördinator. Meeuwis vertelt over de excursies die afgelopen jaar zijn georganiseerd en
monitoring die momenteel plaats vindt.
Contracten agrarisch natuurbeheer zijn verlengd. (ook van groen-blauwe diensten.)
Vermeld moet echter worden dat 2 gebieden zijn afgevallen t.w. Biesbosch (Oostwaard) en
Wijkerzand. Zeer spijtig maar onvermijdelijk. Er is een nieuw gebied voor in de plaats gekomen: plasdras Genderen en kerngebied Woudrichem.
Op de vraag hoe het afgelopen weideseizoen is verlopen geeft Meeuwis het woord aan Len Bruining:
Slechte start vanwege het natte voorjaar; weinig nesten maar toch succesvol te noemen vanwege
een redelijk uitkomst %-age.
5.a Afscheid Joost de Groot. Bij de vorige ledenvergadering kon Joost helaas niet aanwezig zijn,
vandaar dat vandaag nog even stil wordt gestaan bij zijn afscheid van ANV. Joost was vanaf het begin
betrokken. Zijn inbreng werd vooral gewaardeerd om zijn kennis van de Noordwaard en de
actualiteiten die zich daar afspeelden. Joost kijkt met tevredenheid terug naar wat is neergezet maar
vooral ook goed om vast te stellen dat er toekomst is voor ANV.
6. Pauze.
7. Gastspreker Jochem Sloothaak. Jochem geeft een presentatie over ‘het patrijzenproject’
De aanloop er naar toe, de stand van zaken op dit moment, en alles wat nog moet gebeuren.
De basis voor samenwerking voelt goed. Vrijwilligers van allerlei disciplines kunnen zich melden.
8.Sluiting. Voorzitter bedankt de spreker middels overhandiging van een presentje en nodigt
iedereen uit om nog wat na te praten.

