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Verslag Algemene Leden Vergadering 30 maart 2017 
Locatie: Zaal Bakker te Vorden 
Aanvang : 20.00 uur 
 
1.    Opening. 
Onze nieuwe voorzitter Erik Smale opent de voorjaarsvergadering en verwelkomt ca. 50 
aanwezigen.  
Een speciaal woord van welkom aan mevr. Tineke de Vries die een inleiding zal houden over 
de certificering bij het Natuurcollectief.  
 
2.   Mededelingen.  
De vacante positie i.v.m. het aftreden van Chris Kraayvanger in het bestuur zal voorlopig blijven 
staan. De organisatie op het kantoor t.a.v. het beantwoorden van mail – telefoon – afspraken 
zal strakker nageleefd worden. Op deze manier willen we de dienstverlening verbeteren.  
Vanuit VALA is er een brandbrief naar RVO over de controle op oppervlaktes bij beheer 
percelen.  
Daarnaast controleert de NVWA streng op het feit of percelen op juiste manier worden beheerd. 
Dit t.a.v. het bemesten met vaste mest, beweiding, of er wordt gemaaid, dit i.v.m. afvoer gras! 
De overkoepelende organisatie BoerenNatuur.nl is hier erg druk mee. 
Oproep: Probleem gevallen melden bij  ANV ’t Onderholt. 
Op 15 juni is de jaarlijkse avondexcursie op Gorsselse Heide, aanvang 19.30 uur. 
De uitnodiging hiervoor zal per mail plaatsvinden. 
Door veranderingen in de organisatie structuur van agrarisch natuurbeheer, hierbij denkend aan 
VALA, is het goed dat wij als Onderholt ons beramen over de toekomst. 
Door middel van de resultaten van een brainstormsessie die we met het AB bestuur hebben 
gehad, zullen we dit concreter uitwerken.  
Voor deze uitwerking wordt een tijdlijn opgezet, wij zullen U de volgende ALV  hierover 
informeren. 
De werkploeg is de basis en het hart van ’t Onderholt. 
 
3.   Notulen algemene ledenvergadering 17 november 2016. 
Geen vragen of opmerkingen.  
 
4.  Begroting boekjaar 2017-2018. 
De begroting wordt toegelicht door penningmeester Henk Toonk.  
De verwachte omzet zal ca. € 400.000,- bedragen.  
Doordat er steeds meer uitsplitsingen plaatsvinden bij de inkomsten en de uitgaven, komen er 
verschuivingen in de diverse posten. 
Hierdoor krijgen we een beter inzicht over het verloop van de financiën. 
Beheerskosten vallen onder VALA. Onder de inkoopkosten vallen uren werkploeg en 
coördinatoren die voor VALA werkzaamheden hebben verricht. 
Het resultaat in de begroting van het boekjaar 2017-2018 zal naar verwachting ca. € 10.000,- 
zijn. 
Dit zal ons noodzakelijke eigen vermogen versterken. 
De suggestie kwam om weer te geven dat de gepresenteerde cijfers X 1000 zijn.  
De vergadering gaat akkoord met de gepresenteerde begroting. 
 
5.   Rondvraag. 
Geen vragen of opmerkingen. 
  
6.   Pauze. 
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7.   Inleiding. 
Inleiding door Tineke de Vries, coördinator van de landelijke werkgroep certificering Part-Ner.  
Zij beheert een natuurgebied in het zuidwesten van Friesland van ca. 15 ha.  
Sinds 2012 is zij gecertificeerd natuurbeheerder.  
Voor Gelderland is de begrenzing van het Natuurbeheerplan de leidraad voor 
beheersvergoedingen.   
Vanwege de wet op de privacy mag een ANV mensen niet actief benaderen om hen er op te 
wijzen dat er beheer mogelijkheden zijn  met een vergoeding, deze moeten zich zelf 
aanmelden.  
Dit betreft alleen dus begrensde gebieden.  
Voor Gelderland zijn er 2 collectieven werkzaam: Natuurcollectief Gelderland en  
Natuurcollectief VALA. 
Gelderland heeft de ondergrens gesteld op 150 ha. Natuurcollectief VALA heeft ca. 600 ha. 
onder zijn beheer en natuurcollectief Gelderland ca. 400 ha. 
De 60 aangesloten particulieren bij het Natuurcollectief VALA zijn reeds gecertificeerd. 
 
Het Natuurcollectief is een overgangsregeling voor 6 jaar, hierna wordt er geëvalueerd met en 
door de Provincie Gelderland.  
Certificering is vertrouwen in de beheerder! 
De certificaten van de verschillende organisaties zoals: 400 certificaten Natuurcollectief,  N.M., 
SBB, Nationale Landschappen hebben allemaal dezelfde waarde. 
De oppervlaktes die bij Part-Ner gecertificeerd zijn lopen van 2,5 ha tot 20.000 ha. 
De Natuurbeheerplan kaart is via PDOK op te vragen en via de website van de provincie. 
Deze certificering is van de grond af opgebouwd.  
Er wordt afgerekend op het natuurbeheer, niet op het aantal beestjes. 
Daarbij werk je volgens het gecertificeerde natuurbeheer. Geen actieve veldcontrole.  
In een logboek wordt bijgehouden wat je aan beheer hebt gedaan. 
Voor 15 juni mag niet gemaaid worden, deze datum zou flexibeller moeten zijn i.v.m. 
weersomstandigheden. Voor bemesting mag/kan ruige oude stalmest gebruikt worden. 
Men kan zich gedurende het jaar aanmelden bij het Natuurcollectief. 
De aanvraag wordt medio december ingediend bij de Provincie Gelderland. 
Het is belangrijk kennis te delen over natuurbeheer. 
De presentatie zal via de mail en website verspreid worden naar de leden. 
 
8.   Sluiting van de vergadering. 
De voorzitter bedankt de inleider met de bekende Onderholt mokken en het Naobertje. 
De aanwezigen worden bedankt voor hun komst en hij sluit de vergadering en wenst een ieder 
welthuis. 
 
Getekend, 
Voorzitter, Erik Smale       secretaris, Tonie Klein Brinke  
 
Notulen algemene ledenvergadering   2017-03-30 TKB 


