VERSLAG
BESTUURSVERGADERING DONDERDAG 3 OKTOBER 2013 bij:
KAASBOERDERIJ VIERHUIZEN, ZOETERWOUDE

Aanwezig:

De Groene Klaver:
Wijk en Wouden:
Geestgrond:
Santvoorde:
VANAde:

Afwezig met kennisgeving:

Theo van Leeuwen (vz)
Edwin Veldhuizen, Menno Wesselingh (pm),
Jan Hoogeveen, Jos Beugelsdijk (secr.)
Berry Janmaat,
Ruud van Schie, Paul van der Geest,
Aad Zonneveld

1.

Opening en vaststelling agenda.
De voorzitter Theo van Leeuwen opent om 20:00 uur de vergadering, heet iedereen welkom en stelt de agenda
ongewijzigd vast.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
2.1 Verslag Groene Cirkels 4-07. Vergadering besluit om een brief te sturen waarin gevraagd wordt naar de
status en of de provincie inzicht kan geven hoe het proces zich verder gaat ontwikkelen.
2.2 VB intitiatief project Groen en Doen. Is inmiddels niet meer van toepassing omdat VB te weinig stemmen
heeft ontvangen.
2.3 Verkenning streekfondsen. Nemen we mee bij de behandeling van punt 3.2,
2.4 Bezoek bestuur LTO Rijn- en Vlietlanden. Theo en Edwin zijn daar geweest en hebben met de afdeling
een constructief overleg gehad. Geconstateerd werd dat de onbekendheid van het GLB colletctief tot
weerstand leidt. Afgesproken is dat voor medio 2014 de LTO afdeling Rijn- en Vlietlanden opnieuw bijgepraat gaat worden.
2.5 Bezoek ledenavond Santvoorde. Deze avond zat inhoudelijk prima in elkaar. Een hele goede opkomst,
inhoudelijk sterk georganiseerd met daardoor een grote betrokkenheid van de leden. Er is een enqueteformulier ontwikkeld. Deze zal digtiaal onder het bestuur worden verspreid. Er is twee keer een uitnodigingen naar alle leden gegaa, mensen moesten zich aanmelden en die zich niet gemeld hadden zijn
gebeld.

3.

Projecten
3.1 BLG. Nicolette is op dit moment de trekker van het project en zoekt nu contact met boerengroepen. Edwin pleit ervoor dat BLG op de website komt van het GH en GHkh. Nicolette is marketing deskundige en
Edwin constateert dat ze nog teveel zoekende is. Ook de resultaten vallen tot nu toe tegen. Algemeen
gezegd komt het project BLG niet voldoende in beeld. Kaag en Braassem is ook met een arrangementen
actie bezig. Bij Edwin is een groep van 44 mensen geweest waarbij hij zich afvraagt hoe dat nu georganiseerd is. Alleen al bij het maken van een offerte moest Edwin zelf aangeven wat koffie en koek moest
gaan kosten. Daarbij verbaasde Edwin zich erover dat er geen boerenlandgids aanwezig was om de
mensen rond te leiden. De vergadering deelt in zijn verbazing en vraagt zich af of dit zo wel goed komt.
Jan houdt de vinger aan de pols.
3.2 GLB collectief. Hans Hoek heeft een voorstel geschreven die wordt doorgenomen. HR heeft gevraagd
dat GK voor het hele gebied een collectief gaat vormen. Daartoe zijn nu gesprekken met de Hollandse
Venen en de Wetering. Met die eerste is het gesprek gisteravond geweest en de Wetering zit in de planning. De vergadering gaat akkoord met deze aanpak. Wel waarschuwt de vergadering ervoor dat we
dichtbij het proces moeten blijven. De discussie gaat daarna over de financiering en of die onder een
aparte stichting moet komen of dat we die zelf bij ons moeten houden. Afgesproken wordt dat vanuit het
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secretariaat een procesvoortgang wordt geschreven.
Starrevaart en Damhouderspolder. HH Rijnland is eigenaar van deze gronden. HR wil de gronden in
beheer brengen bij de boeren of bij GK. De boeren hebben een voorstel gedaan voor kavelruil en zien
beheer van de gronden niet zitten. Het bestuur is van mening dat er veel risico zijn verbonden aan dit
project en niets is voor GK. HH-Rijnland kan het beter zelf regelen met de boeren.
3.4 Blauwe Diensten. Brief is bijgevoegd, is kraakhelder en kan op deze manier verstuurd worden. De brief
wordt op GK briefpapier gezet en door Theo ondertekend en verstuurd.
3.3

4.

Bestuurlijke zaken
4.1 Financiën.
- Jaarcijfers 2012. De film blijft op de balans staan. De cijfers zijn akkoord. De kascontrolecommissie
moet er nog naar kijken. Het secretariaat zoekt uit wie dat zijn.
- Jaarrekening 2013. We hebben nog een groot eigen vermogen (€ 19.485, -)
- BLG financiën tot 1-10-2013. BLG heeft een budget verantwoordelijkheid. Het voorstel is om de nog
openstaande toezegging van LvWW over te hevelen naar BLG.
- Begroting 2014. Deze komt negatief uit. Zowel de uren-inzet als uurvergoeding van de DB leden
wordt verlaagd. De begroting wordt aangepast en formeel in de volgende vergadering vastgelegd.
Het bestuur concludeert dat een negatieve begroting 2014 geen goede zaak is. Projecten die geen resultaat opleveren zullen geschrapt moeten worden en er meer inzet plegen op het binnenhalen van projecten.
4.2 Ledenbijeenkomst. Voorstel is:
- 27 november bij VANAde. Het bestuur regelt een locatie.
- Thema: GLB collectief en wat betekent dat voor GK.. Het collectief proces is wel duidelijk voor het
bestuur, maar veel leden hebben geen beeld hoe GK daar in opereert..
4.3 Volgende bestuursvergaderingen op; di 12-11; do 09-01-2014

5.

Werkgroepen
5.1 Streekproducten.
1
Edwin zat net naast de prijzen. Volgende week streekmarkt bij Jeu de Boer, Hazerswouden.
5.2 Recreatie.
2
Geen informatie
5.3 SNL. De vraag is of er nog weidevogelwachters opleidingen zijn en of daar behoefte aan is. wordt uitgezocht door (?)

6.

Verslagen
6.1 Bestuursvergadering
1
9 juli 2013
Red. Wordt zonder op- en / of aanmerkingen goedgekeurd.
actie Model van de GLB. Dit blijft staan.
Vrijetijdslandschappen. Regie ligt bij de trekker De Nationale Landschappen. Hun actie wachten we af.
Ganzen stichting slow food heeft actie ondernomen. Niet alleen Corneel van Rijn.

7.

Rondvraag
Theo. 9 oktober is een programma over duurzaamheid. De Zwammerburger polder boeren, Jan en Roos van
Schie zijn ongerust of de polder wel behouden kan blijven voor de agrarische sector. Er zijn plannen om er een
natuurpolder van te maken. Theo gaat meepraten om de polder te behouden.
Berry. Provinciale gebiedsvisie voor Duin-, Horst- en Weide is in vergevorderd stadium.
Edwin. Er is een oriënterend gesprek met Jan de Jong van de provincie voor het beheer van de geerpolder. Met
de provincie ZH, Annet ten Cate is een gesprek geweest voor natuurcompensatie van de Rijnland Route. Men
vraagt om natuurontwikkelingsplannen. Ook Santvoorde heeft zo’n gesprek gehad. Edwin en Berry willen dat GK
dit proces verder oppakt.. VANAde heeft negatieve ervaringen met afspraken over natuurcompensatie.
Jan .Landschapsbeheer gaat stoppen. VB is benaderd om de vrijwilligers en / of projecten over te nemen.
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8. Sluiting
De voorzitter sluit om 23:00 uur de vergadering en bedankt een ieder voor zijn / haar inbreng. De volgende vergadering is op dinsdag 12 november.
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Verslagdata Actie
3-10-2013
3-10-2013
3-10-2013
3-10-2013
3-10-2013
3-10-2013
3-10-2013
3-10-2013
3-10-2013
3-10-2013

Project BE-BD. Brief naar provincie over status en proces
Enquêteformulier van leden avond Santvoorde digitaal opsturen
BLG. Navraag doen bij Nicolette over voortgang project
Project SD-polder. Bestuurs advies is niet overnemen
Leden kascontrole commissie opzoeken
27 november. Locatie in het gebied VANAde
Zijn er nog cursus weidevogelwachters opleidingen
GLB collectief. Opzet gebiedsvisie en –offerte opstellen
wandelpaden. HR heeft gevraagd om een pva voor het HR gebied
Overleg regelen met ANV de Wetering

door wie
Jos
Berry
Jan
Bestuur
Jos
Ruud, Paul
?
Jos
Jos
Jos

11.
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