Verslag Algemene Leden Vergadering 31 maart 2016
Locatie: Zaal Bakker te Vorden
Aanvang: 20.00 uur
1. Opening.
Voorzitter Dick Looman opent de voorjaarsvergadering en verwelkomt ca. 40 aanwezigen.
Een speciaal woord van welkom voor de heren Robert Ceelen en Peter Ceelen die de presentatie over
het managementtool BOOM zullen houden.
2. Mededelingen
Met de actie ‘’Een Boom mot Kun’n’’ in de gemeente Bronckhorst zijn er ca. 100 solitaire bomen
geplant, voor de gemeente Lochem waar deze actie ook is georganiseerd, loopt het aantal geplante
solitaire bomen richting de 300 stuks.
De organisatie en werkzaamheden zijn in overleg met de gemeentes uitgevoerd door ’t Onderholt.
Voor ’t Onderholt levert het ook extra werk op door o.a. snoeien fruitbomen of onderhoud
landschapselementen.
In de rustgebieden voor ganzen zal een taxateur een aantal malen het gebied rondgaan om te bepalen of
er schade door ganzen is ontstaan voor graslanden en wintergranen. Indien er schade is, worden er geen
behandelkosten berekend en krijgt men € 50,- per ha extra vergoeding boven de werkelijke schade.
Na 1 april wordt de ‘’zomerschade’ beoordeeld, hiervoor zijn wel behandelingskosten verschuldigd.
3. Notulen algemene ledenvergadering 26 november 2015.
De eerste van de 4 zaken rond de afwikkeling van de afgewezen beschikking door RVO is deels
afgekeurd en deels goedgekeurd. Hopelijk zijn met de volgende ALV alle zaken behandeld.
4. Begroting boekjaar 2016-2017.
De begroting wordt toegelicht door penningmeester Henk Toonk.
De verwachte omzet zal ca. € 340.000,- bedragen welke iets boven de begroting van vorig jaar ligt.
Door het veranderde subsidiestelsel zullen we de komende jaren meer via de collectieven binnenhalen.
De contributie opbrengst is iets gestegen doordat deelnemers aan de collectieven ‘’verplicht’’ lid zijn
geworden van ’t Onderholt.
Het resultaat in de begroting van het boekjaar 2016-2017 zal naar verwachting rond de € 8.600,uitkomen.
Hierdoor kan het eigen vermogen voorzichtig doorstijgen naar de richting van de € 100.000,-, dit is nodig
om de sterke fluctuatie in de geldstromen op te vangen.
De gemeenten hebben geld beschikbaar voor natuuraanleg, maar het probleem is dat hier weinig
bekendheid aan gegeven wordt.
5. Bestuursverkiezing.
Dhr. Egbert Harmsen, melkveehouder uit Vorden wordt voorgedragen als bestuurslid om de vacature in
het bestuur op te vullen. Dit wordt met applaus ontvangen.
De voorzitter bedankt de vergadering voor het vertrouwen dat we als bestuur krijgen bij de zoektocht naar
nieuwe bestuursleden.
6. Rondvraag.
De vraag kwam of er initiatieven zijn voor vogelweidemelk en of ’t Onderholt hier nog wat in kan
betekenen.
Als er werkelijk vraag naar komt worden zulke ideeën na verloop van tijd wel opgepakt door de
melkfabrieken, maar doordat er extra kosten gemaakt moeten worden zullen de extra opbrengsten voor
de melkveehouder naar verwachting heel minimaal zijn.
Aan de orde kwam het reclame spotje van Wakker Dier waarbij Leerdammer- en Maaslander kaas zou
maken van melk waarvan de koeien niet in de weide komen.
De open dagen, georganiseerd door AH zijn heel goed bezocht, onze kracht is laten zien wat we doen.
Weidevogels geven een bepaald beeld bij agrarische natuur.
BoerenNatuur.nl maakt een film in 6 delen over Agrarisch Natuurbeheer.
Vanuit de zaal werd aangegeven dat er meer reclame gemaakt moet worden voor ANV ’t Onderholt.
7. Pauze.
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8. Inleiding.
Inleiding door Robert en Peter Ceelen.
Beheer en Onderhoud Op Maat (BOOM), een digitaal managementtool voor efficiënt beheer.
Deze presentatie is op de landelijke ANLb dag gepresenteerd.
Kort de punten uit Beheer en onderhoud op maat:
- Geeft structuur aan de planning van duurzaam onderhoud.
- Maakt de beheerplanning inzichtelijk
- Is zowel op kantoor als in het veld operationeel
- Helpt bij de aansturing van werkzaamheden
- Bevordert de communicatie met alle betrokkenen
- Maakt het resultaat van natuurontwikkeling meetbaar
Na een uitgebreide toelichting over de werkwijze en de mogelijkheden van het programma kwamen er
een aantal vragen over de opbrengst van snipperhout.
De opbrengst ligt momenteel op € 25 á € 30,- per ton snipperhout, maar wil men het landschap kunnen
onderhouden met de opbrengst van het (snipper) hout, dan moeten de snippers minimaal € 70
opbrengen. Dit is de prijs, vergelijkbaar met de gasprijs.
Vanuit deze opbrengst moeten ook de kosten voor o.a. de werkploeg, brandstof, organisatiekosten,
faciliteren grote houtkachels, etc. betaald worden.
Hierbij moet worden aangegeven dat er nog geen grote houtkachels geplaatst zijn waar snippers van
€ 70,- per ton in verstookt worden.
Met het programma BOOM kun je aantonen welke hoeveelheid snippers er vrij komen.
Dit programma is ook zeer interessant voor landgoedeigenaren omdat deze hiermee ook alle elementen
kunnen inventariseren.
Lang niet alle elementen bij ’t Onderholt zijn al geïnventariseerd, maar de verwachting is dat over 6 jaar
wanneer alle beschikkingen zijn doorgevoerd dit voltooid is.
Al met al zit er in de invoering van de elementen heel veel werk als voorbereiding van een goed
functionerend systeem.
9. Sluiting van de vergadering.
De voorzitter bedankt de inleiders 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, Dick Looman

secretaris, Tonie Klein Brinke
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