Agrarische Natuurvereniging (ANV) Hooltwark
Notulen van de ledenvergadering van 3 mei 2016 bij erve Meijerinkbroek in Sint Idorushoeve
Aanwezig: de leden Joseph Asbreuk, Gerrit Boswinkel, Fons Goselink, Henk Grimberg, Henk
Kranenberg, Henk Meutstege, Alfons Mulder, Jan Neihof, Jan Vehof, Johan Vermeer, Jan
West en Rene Wieggers.
1) Opening: omdat de voorzitter Henk Grimberg in verband met een condolatie later komt,
wordt eerst de film het wonder van Marken getoond, een mooie film over weidevogels op de
boerderij van Terlouw op Marken. Om negen uur wordt de vergadering geopend. De
voorzitter kan slechts 12 leden welkom heten. Niet iedereen heeft de uitnodiging ontvangen,
voorgesteld wordt om de volgende keer de stukken ook per post te sturen.
2) Notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 28 mei 2015: zijn niet toegestuurd, de
voorzitter leest deze voor. Wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
3) Ingekomen stukken en mededelingen: bericht van verhindering ontvangen van Hendrik
Boswinkel, Gertie Hissink, Chris Nijhof en Francisco Scholten.
Hooltwark heeft tot nu toe een eigen werkploeg gehad, echter Gertie Hissink heeft ook een
eigen bedrijf en daardoor ontstond er een onduidelijke situatie. Daarom heeft het bestuur in
overleg met Gertie besloten om alle werkzaamheden over te dragen aan zijn bedrijf en te
stoppen met de werkploeg. Gerrit Boswinkel vind dat het rommelig verlopen is. De voorzitter
zegt toe dat er aan het eind van komend seizoen een overleg met de huidige werkploegleden
komt om te kijken of alles goed verlopen is. Als er tussentijds problemen zijn dan graag
contact opnemen met het bestuur. Na enige discussie stemt de vergadering daarmee in.
In januari van dit jaar bestond Hooltwark 10 jaar, in plaats van een receptie e.d. heeft het
bestuur het voornemen om een aantal natuurprojecten te subsidiëren. Goedgekeurde
suggesties zijn:
- Ooievaarsnest mevr. Siemerink, Diepenheimseweg, Haaksbergen
- Imkervereniging de Heidebloem in Haaksbergen (Henk Westendorp)
- Maarkels Landschap (Jan ten Tije)
- Vlindertuin IVN Diepenheim (Gerrit Meutstege)
Nog bekeken worden: - imkervereniging Sint Idorushoeve en natuurspeelplaats Elsenerbroek
4) Jaarverslag 2015: is niet opgesteld in verband met bestuurlijke problemen, wordt alsnog
opgesteld en per mail toegestuurd. Hier stemt de vergadering mee in.
5) Jaarrekening 2015: wordt geprojecteerd, de voorzitter geeft een toelichting. Er is 1
debiteur waarvoor speciale aandacht nodig is.
6) Bevindingen kascommissie: De kascommissie bestaande uit Alfons Mulder en Chris
Nijhof hebben de administratie over 2015 gecontroleerd. Zij hebben geen onregelmatigheden
aangetroffen. Het zag er goed uit. Hierna wordt de penningmeester voor 2015 gedechargeerd.
Met dank aan de administrateur (Hendrik Boswinkel).
7) Benoeming nieuw kascommisielid: Chris Nijhof wordt bedankt voor de bereidheid om de
kas voor de jaren 2014 en 2015 te controleren, als nieuw lid voor de kascommissie meldt zich
Johan Vermeer, de vergadering stemt hiermee in.

8) Benoeming bestuursleden:
aftredend zijn: Jan Vehof (herkiesbaar) en Henk Meutstege (niet herkiesbaar). De vergadering
stemt in met de herbenoeming van Jan Vehof voor een benoeming voor drie jaar. Het bestuur
bestaat nu nog maar uit 4 personen. De voorzitter doet daarom een oproep aan de vergadering
om zich beschikbaar te stellen voor het bestuur.
Aan het eind van de vergadering wordt de penningmeester bedankt voor zijn inzet voor de
vereniging vanaf de oprichting.
9) Weidevogelgroep: de voorzitter feliciteert Jan West met het vinden van het eerste
kievitsei. Fedde de Jong is nu de coördinator van de weidevogelgroep en dat loopt heel goed.
Er is onder andere de Jan Koenderink bokaal ingesteld. De weidevogelgroep is een heel
enthousiast onderdeel van Hooltwark.
10) Ontwikkelingen op het gebied van agrarisch natuur en landbouwbeleid: René
Wieggers is de coördinator namens Hooltwark. Per 1 januari 2016 zijn er 92 contracten van
kracht, waarvan er 24 binnen het werkgebied van Hooltwark vallen. Het gaat echter niet
allemaal vanzelf, er is een hoop werk voor verzet. Ook kan het effect hebben op de rol van
onderliggende ANV’s zoals Hooltwark
11) Rondvraag: Alfons Mulder merkt op dat het vermogen erg groot is en daarvoor zou een
bestemming gezocht moeten worden. Het bestuur is het daarmee eens, maar het moet wel
passen binnen het agrarisch natuurbeheer en vallen binnen ons werkgebied. Als suggesties
worden gedaan weidevogelbeheer (bijvoorbeeld een vergoeding van € 50,- voor zeldzame
weidevogels zoals in de gemeente Berkelland) , ooievaarsnesten, oeverzwaluwen,
graanverbouw en akkerrandbeheer. Als er concrete suggesties zijn dan graag doorgeven aan
het bestuur.
Henk Kranenberg vraagt of er wel aandacht blijft voor de werkploeg, dat wordt toegezegd.
Henk Meutstege geeft aan tot 1 september a.s of tot er een nieuwe penningmeester is
gevonden aan te willen blijven als waarnemend penningmeester om een aantal lopende zaken
af te wikkelen, de vergadering stemt daarmee in.
12) Sluiting: de voorzitter sluit om half elf de vergadering met dank voor de getoonde
belangstelling.
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 2017,
de voorzitter

de secretaris

