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Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht Oost UA
Datum:
Donderdag 15 juni 2017
Tijd:
20:00 uur
Locatie:
Landgoed Sandenburg, Langbroekerdijk A26, 3947 BH Langbroek

Algemene Ledenvergadering
Aanwezig 28 leden, 12 overige geïnteresseerden

VERSLAG
1. Opening


Voorzitter Henk Davelaar opent de vergadering en heet de
aanwezige leden van harte welkom. Dank gaat uit naar landgoed
Sandenburg die ons te gast laat zijn op deze fraaie locatie.



De voorzitter geeft een terugblik op het eerste beheerjaar dat is
voltooit onder verantwoordelijkheid van het nieuwe collectief. Het
is soms een hectische periode geweest met de nodige
aanloopproblemen. Toch is er een goed systeem ontstaan dat in het
veld goede resultaten geeft. Bij de uitgevoerde controles is
gebleken dat de resultaten goed zijn. Dit geeft vertrouwen om op
deze weg door te gaan. Dank aan de coördinatoren en allen die er
aan hebben bijgedragen om de nieuwe werkwijze in te voeren.

2. Kennismaking met bestuur en coördinatoren


De aanwezige bestuursleden en coördinatoren stellen zich kort
voor.

3. Verslag vorige vergadering 6 juni 2016


Het verslag van de vorige ALV wordt zonder opmerkingen
goedgekeurd.

4. Resultaten beheerjaar 2016


Het collectief heeft op dit moment 265 leden. Dit zal zich nog
verder uitbreiden bij het afsluiten van nieuwe contracten. De
meeste leden zijn naast lid van het collectief ook lid van een van de
ANV’s. Daarmee steunen het werk van deze ANV’s. 12 leden
hebben er voor gekozen om geen lid van een ANV te worden. Van
81 leden is de keuze nog niet bekend.



De omvang van het gecontracteerde beheer in 2016 was 240
hectare met een totaal budget van ongeveer 755.000 euro. De
oppervlakte is naar verhouding veel kleiner dan in andere
leefgebieden, bijvoorbeeld weidevogelpolders. Het beheer van
onze landschapselementen is veel intensiever.
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In 2017 is het beheer uitgebreid naar 387 hectare met een
jaarbudget van ongeveer 1.090.000 euro.



Er wordt een overzicht gepresenteerd van de beheereenheden per
leefgebied.

5. Schouw en voortgang beheer


Er is een schouwcommissie samengesteld die naar de
veldcoördinatoren bestaat uit drie deelnemers: Johan Lam, Ron
van Burgsteden en Jeroen van Eijk. Verder is Maarten van Beek
namens Landschap Erfgoed Utrecht lid van de commissie.



De schouwcommissie heeft enkele rondes uitgevoerd. Er zijn geen
serieuze afwijkingen geconstateerd. Wel zijn er tips gegeven om
het beheer te verbeten, bijvoorbeeld over de manier van het
schonen van poelen.



Ecoloog Wim Knol is door het collectief ingehuurd voor de
ecologische advisering. Hij heeft in 2016 ook alle percelen
botanisch grasland beoordeeld. In enkele gevallen is de natuur
kwaliteit als onvoldoende beoordeeld. Deze percelen zijn uit het
beheercontract gehaald. In enkele gevallen is er een andere
beheervorm gekozen, bijvoorbeeld wintervoedselakker.

6. Financieel jaarverslag 2016


Penningmeester Teus Spelt geeft een toelichting op het financieel
verslag.



Op de balans staat een post van 188.000 euro die de provincie
Utrecht als lening heeft verstrekt om de aanloopkosten van het
collectief te dekken. Deze lening zal aan het eind van de zesjarige
beheerperiode weer terug betaald moeten worden.



Verder wordt gepoogd de overheadkosten zo laag mogelijk te
houden. Vanuit de leden komt de vraag of dit lukt gezien de
administratieve verplichtingen die toch veel groter blijken te zijn
dan verwacht. In 2016 is dit inderdaad niet geheel gelukt maar
heeft de provincie een aanvullende subsidie gegeven om het
meerwerk te vergoeden. De komende jaren zullen er veel minder
nieuwe contracten worden afgesloten en zal het naar verwachting
lukken om binnen de overheadnorm van 15% te blijven.



Het financieel verslag en de verantwoording worden door de leden
goedgekeurd, aan de penningmeester wordt decharge verleend.

7. Nieuwe versie kwaliteitshandboek: versie 1.2


In het kwaliteitshandboek zijn alle procedures, taken, etc.
vastgelegd. Bij de audit wordt het collectief aan de hand van dit
handboek gecontroleerd. In het startjaar is de werkwijze op een
aantal punten aangepast en verbeterd. Dit heeft tot een aantal
wijzigingen geleid in het kwaliteitshandboek. De nieuwe versie 1.2
wordt door de leden goedgekeurd.
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8. Externe audit


Deze staat gepland op 20 juni. Bestuur en coördinatoren hebben
alle benodigde gegevens op een rij gezet die nodig zijn voor de
audit die door de Stichting Certificering SNL zal worden
uitgevoerd. Het resultaat van de audit wordt met belangstelling en
enige spanning tegemoet gezien.

9. Voorstel nieuw uitbetalingssysteem periodiek beheer


Aan de leden wordt een voorstel voorgelegd om het
uitbetalingssysteem te veranderen. In 2016 is vastgelegd dat dit pas
achteraf wordt uitbetaald nadat het beheer is uitgevoerd.
Deelnemers moeten dan vaak een aantal jaren wachten op de
uitbetaling. Het voorstel is om over te gaan op jaarlijkse betalingen
mits deelnemer en veldcoördinator overeenstemming hebben over
een beheerplanning. Na enige discussie en toelichting wordt dit
voorstel door de leden goedgekeurd. Het collectief zal dit bij de
nieuwe uitbetalingsronde gaan hanteren.

10. Natuurbeheerplan 2018 en uitbreidingsaanvraag


In augustus zal het collectief een nieuwe budget aanvraag doen bij
de provincie. De staande leefgebieden zullen iets uitbreiden met
nieuwe percelen.



Een nieuw element is beheer voor de Kievit. Met ingang van 2018
is het mogelijk om het leefgebied van de Kievit te beschermen via
uitgestelde bewerkingen op maïsland en via het aanleggen van
Kievitstroken.

11. Rondvraag


Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

12. Sluiting formeel gedeelte ALV
PAUZE
Na de pauze begeleidt beheerder Jeroen van Eijk van landgoed Sandenburg een
wandelexcursie over het landgoed waarbij hij uitleg geeft over het agrarisch
natuur- en landschapsbeheer dat hier wordt toegepast. Dit blijkt een door de leden
zeer gewaarde manier te zijn om kennis er ervaringen uit te wisselen.

