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Verslag ALV Water, Land & Dijken  
7 oktober 2021 20.00 uur Locatie Hotel De Rijper Eilanden, Zuiddijk 2A in De Rijp 

 

Aan de vergadering deden 55 deelnemers mee waarvan 9 geen lid zijn van WLD. Verslag Johan 

Oskam. 

 

1. Opening 

Voorzitter Frank de Wit is blij dat we weer bij elkaar kunnen komen in een zaal. Ook een bijzonder 

feit is dat het dit jaar 25 jaar geleden is dat agrarisch natuurbeheer in verenigingsverband ontstaan 

is. Hij is trots op wat er bereikt is door de leden en vrijwilligers. 

Een efficiënt en enthousiast team wat daaraan heeft meegewerkt. Het gebied houden wij in stand en 

zal over 25 jaar nog bestaan. Agrarisch natuur beheer  is effectief en geeft ook rendement voor de 

leden.  

 

2. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering 24 november 2020 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag en wordt daarmee vastgesteld.  

 

3. Jaarrekening 2020 

Deze was apart te downloaden. Ook konden vooraf vragen of opmerkingen worden gemaakt  

a. Walter Menkveld licht via een presentatie de jaarcijfers toe.  

Bij de batenkant is er een negatief verschil van bijna 250.000 euro met de begroting. De baten 

bestaan uit lidmaatschapsgelden, subsidie Agrarisch Natuur en Landschap beheer en uitvoering van 

opdrachten.  

Daartegenover staan de uitgaven. Uitbetaling aan leden van ruim 3 miljoen, dit is voornamelijk geld 

voor natuurbeheer. 1.4 miljoen directe projectkosten. Dit is inclusief de personeelskosten. Dit zijn de 

kosten van projecten zoals aanleg natuurvriendelijke oevers. Inhuren van expertise en andere project 

gerelateerde kosten zoals school educatie. Personeel- bestuur-en kantoorkosten zijn lager dan 

begroot.  

Het resultaat van 3.878 euro wordt toegevoegd aan de continuïteit reserve. Deze stijgt hierdoor naar 

326.154 euro. Dit is nog binnen de afspraak om een half jaar wegvallen van inkomstem te kunnen 

opvangen. De problemen die veroorzaakt werden door Corona (kantoor dicht, thuiswerken en alles 

wat daar bij kwam kijken) zijn goed opgevangen. We hebben geen Coronasteun aangevraagd en toch 

een positief resultaat.  

Aan het eind van het jaar was er van de nog 2 (3) jaar durende beschikking ANLb nog 479.406 euro 

over. De geplande monitoring in 2021 kan er van worden uitgevoerd en is er vooral op het gebied 

van akkerpakketten  uitbreiding gekomen.  

Er is nog een overlopende post van bijna 1.5 miljoen voor langjarig doorlopende projecten. 

b. Verslag Financiële Commissie 

Cees Slooten spreekt namens de commissie. De commissie bestond uit Cees, Gerben van Diepen en 

Evelien Elstak. De laatste wil de commissie verlaten. Voor haar in de plaats is er een vervanger 

gevonden in de persoon van Niek Konijn uit de Beemster.  De commissie heeft in een zoom 

vergadering de financiën van de vereniging en daarmee verband houdende zaken bekeken. Ze 

hebben een aantal punten aangestipt. De 4 punten zijn aan het bestuur voorgelegd en de reactie 

wordt verwoord.  

1. Banksaldo’s worden boven een bepaalde grens belast met negatieve rente. De commissie 

oppert de mogelijkheid om de liquiditeiten bij verschillende banken onder te brengen om zo 
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onder de limiet van betreffende bank te blijven. Het is uitgezocht en niet zinvol 

gebleken. De banken hebben de limieten naar beneden bijgesteld zodat deze optie 

vrij kansloos is geworden.  

2. Commissie beseft dat dat ANLb geld huidige periode aan het eind van de rit 

uitbetaald moet worden/ op moet zijn. Wat betekent dat voor de voorfinanciering van de 

volgende periode. De werkgroep ANLb is al volop bezig met de voorbereiding van volgende 

periode. De overgang zal wat betreft financiën vrijwel geruisloos verlopen.  

3. De zorgen worden geuit dat na vertrek van penningmeester de opvolger ingewerkt moet 

worden. Johan is nog beschikbaar na zijn aftreden om in te werken, over te dragen en te 

adviseren.  

4. Na 2021 (2022?) komen gronden binnen NNN zoekgebied en pachtgronden binnen dat gebied 

niet meer in aanmerking voor ANLb. Wat betekent dit voor kantoor als er zo’n 20 % van ANLb 

verdwijnt? Maar ook, moeten de overgebleven deelnemers dan meer kantoorkosten opvangen? 

WLD kan schuiven met medewerkers en heeft nog veel andere projecten. Het is de bedoeling dat 

verhouding uitbetaling afdracht gelijk blijft. Bestuur moet hiermee aan de slag.  

Commissie komt eind 2021 apart bij elkaar om ANLb tegen het licht te houden.  

Leden worden opgeroepen ideeën aan te dragen om nog extra maatregelen te kunnen nemen in 

de huidige periode. Belangrijk is wel om te beseffen dat het ANLb betreft en niet overgeheveld 

kan worden naar andere nuttige zaken.  

Zaal is benieuwd naar de resultaten van de monitoring. Er is voor gekozen om deze zichtbaar te 

maken op de slotavond van het weidevogelseizoen op 2 november.  

c. De Algemene ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur voor het 

gevoerde financiële beleid in 2020.  

 

4. Bestuurssamenstelling. 

Jacky Sant, Johan Oskam en Tom Veldhuizen nemen afscheid van bestuur. Tom had moeite met het 

vinden van tijd buiten zijn dynamische bedrijf. Hij wordt bedankt voor de inzet.  Jacky wordt bedankt 

voor haar inzet. Altijd scherp op de inhoud, gedreven en precies. Eén manier van besturen die veel 

energie vraagt. Ook Johan wordt bedankt voor de jarenlange inzet. Met zijn jarenlange ervaring en 

gebiedskennis was hij een steun bij het inwerken van Frank. Verder ook inzetbaar voor klusjes binnen 

de vereniging als de plasdraspompen, maaien en schoonhouden meettegels grondwater en wat al 

niet meer. Johan maakt van de gelegenheid gebruik om de bestuur en leden te danken voor de 

samenwerking. Altijd in de luwte van de voorzitter maar wel met overzicht financiën en projecten. Hij 

benadrukt dat de inzet van de leden voor het gebied en de weidvogels alleen kan als je hart voor 

deze zaken hebt. En waar het hart klopt blijft het gebied leven.  

Jan Jaap Jantjes is aftredend en herkiesbaar. Instemming met applaus.  

Nieuwe bestuursleden zijn Dennis Smit uit Ursem, Jan Uitentuis uit de Beemster, Johan Roos uit 

Katwoude en Pieter jan Teerhuis van Marken. Zij stellen zich voor en zaal benoemt ze bij acclamatie.  

 

5. Rondvraag 

Klopt het wel dat er drie personen uit het bestuur gaan er vier voor terug komen? Er was al een tijdje 

een vacature. Wij zijn blij dat de ploeg compleet is. Wel wordt er nog gezocht naar een 

vertegenwoordiger vanuit de vrijwilligersraad. Op dit moment wordt deze post opgevuld door Marja 

Van Nieuwkoop die het combineert met het burgerlidmaatschap van het bestuur.  Er is bewust  

gezocht naar vrouwelijke kandidaten maar dit bleek nog moeilijker. We zijn dan ook blij met Marja, 

die het combineert met haar drukke baan.  
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6. Sluiting 

Frank de Wit nodigt allen uit om 25 jaar agrarisch natuurbeheer te vieren met een drankje 

en een hapje aan de bar, om na te praten en bij te praten. 

 

Na de pauze presentatie Wija Kooers. 

Mevrouw Koers heeft een bureau met een aantal medewerkers in Hoogersmilde. Zij proberen vooral 

in het noorden en westen  van Nederland bedrijven op gebied van bouw, infrastructuur en landbouw 

weerbaarder te maken.  

Zij begint met de analyse (wat is er aan de hand). Daarbij noemt zij de lobbybeweging van 

oorspronkelijk de groene 11 en nu 15 die een stem willen zijn voor die organisaties. WNF, 

Natuurmonumenten, de 12 landschappen, Greenpeace Nederland, Natuur en milieudefensie, 

Waddenvereniging, IVN Nederland, Vogelbescherming Nederland, De Provinciale Milieufederaties  

en nog een aantal. Gezamenlijk hebben ze een kantoor in Den Haag waarvan uit zij hun lobbywerk 

verrichten.  Kenmerkend is dat zij naar buiten altijd 1 front zijn, regelmatig onderling overleggen over 

de strategie en thema’s gestructureerd na elkaar naar buiten brengen.  

Belangrijk is dat wij weten, beseffen  en leren van hun werkwijze. Overal personen in wetenschap en 

politiek die hun ondersteunen. Ze zijn op elk front wat voor hun van belang is aanwezig. Genoemd 

wordt hun mediastrategie. Door diverse contacten bij bijvoorbeeld Zembla kunnen onderwerpen op 

agenda kamer gezet worden. Ook actief gericht gebruik sociale media helpt hierbij. Strategie is wet 

en regelgeving zo plooien dat het met de doelstelling overeenkomt. Niet zo zeer in discussie gaan 

met tegenstanders maar initiatief nemen voor wet en regelgeving. De zwakte is het moment dat ze in 

de verdediging moeten.  

De zwakte van de agrarische sector op dit moment is de onderlinge verdeeldheid en de kunst om dit 

in de media te etaleren. Elkaar vasthouden zou al een hoop schelen.  

Het advies wat Wija meegeeft is dat elke ondernemer beseft dat hij een merk is. Een merk is een 

verhaal. Dit moet in 1 minuut verteld kunnen worden. Daarin: wat heeft u te bieden. Wat draagt uw 

bedrijf bij aan de maatschappij en omgeving. Op welk punt is het innovatief..  

Om daar te komen een stappenplan. Dit opschrijven.  

-Inventariseren als stap 1.  

• Het proces. Wat doen we? 

• Waarom doen we het? 

• Wie zijn de stakeholders? 

• Wat heeft de stakeholder er aan. (wie moet blij van je worden)? 

• Communiceren met de wereld en omgeving.  

-Signaleren als stap 2. 

• Gebruik de juiste hashtag # om zichtbaar te zijn op sociale media.  

• Wat zijn je merkwaarden? 
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-Delen als stap 4 . 

• Communiceren 

• Netwerken 

• Informatie 

• Actief deelnemen aan groene discussies. 

• Gedeelde info liken  

• Correct gebruik # hashtag  

• Reageren op bericht alleen als merkwaarde er iets aan heeft.  

• Geen ruzie maken op sociale media.  

• Wees aardig en leuk. Toon interesse     → verleiden     → wees aardig 

• Aaibare content gebruiken.  

• Voorbeeld uit ons gebied is de stage op boerderij Pronk van Ayoub Loihrani van Nederlands-

Marokkaanse afkomst die met zijn positieve bijdrages volop media aandacht kreeg.  

• Niet reageren op ‘trollen nieuws’. (bijna automatische algemene heftige en ongenuanceerde 

kritiek op berichten met bepaalde trefwoorden) 

 

Gebruik emoticons, beeldtaal is krachtig, kleurig en blij. 

Tekst: Positief en relevant. Actueel en prikkelend.  

Plaats. Leuk en aaibaar. Eigen, blijf bij jezelf en keurig 

 

Symbolen in berichten op Twitter en Facebook: 

@Wie wil je bereiken 

#merkwaarde (trefwoord) 

#actualiteit in de sector 

 

Elevator pitch zoals eerder besproken, wees goed voorbereid.  

 

We zijn pas een orkest als we hetzelfde stuk spelen. 

 

Einde 21.55 uur. 


