Beknopt verslag (concept) van de Algemene Leden Vergadering van het
Collectief Veluwe, gehouden op 29 mei 2017 in Partycentrum De Keet van
Heerde b.v., Eperweg 55, 8181 EV Heerde.
Aanwezig: circa 25 personen (presentielijst ligt ter inzage bij bestuurssecretaris).
Agenda:
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2. Vaststelling agenda.
Met de agenda wordt ingestemd.

3. Vaststellen concept-verslag ALV 30 mei 2016.
Het concept-verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Voorstel rondje leden Algemeen Bestuur.
De aanwezige leden stellen zich kort voor.

5. Taken Collectief.
De leden van het DB geven ieder voor wat betreft zijn portefeuille, een korte toelichting op de
werkzaamheden, knelpunten, ontwikkelingen van het afgelopen jaar en het komende jaar.
- nadat eerder dit jaar een voorschot werd uitbetaald, kon vanwege allerlei vertragingen bij
RVO, definitieve uitbetaling pas eind april/begin mei plaatsvinden. De gespecificeerde
afrekening krijgt iedereen een dezer dagen via de mail toegezonden.
- er zijn grote zorgen over de terugloop van het aantal akker- en weidevogels. Predatie is
één van de grootste boosdoeners. In de komende maanden wordt door
Landschapsbeheer Gelderland in nauw overleg met alle actoren ( waaronder de ANV’-s
en de WBE’-s) een predatieplan gemaakt, dat in september/oktober behandeld gaat
worden in de Algemeen besturen van de Gelderse Collectieven. Doel: handvaten om de
predatie te kunnen aanpakken.
- De overheadkosten van het Collectief mogen maximaal 20% bedragen. Het Collectief
heeft zich steeds op het standpunt gesteld te streven naar maximaal 15 %. De voorzitter
legt uit, dat dit streven niet haalbaar blijkt. Door allerlei factoren ((verdergaande
professionalisering, toename van externe kosten t.a.v. afdrachten aan BoerenNatuur en
automatisering) is er van een geringe stijging sprake.

6. Vaststelling jaarverslag 2016.
Na een korte toelichting door de secretaris wordt het jaarverslag ongewijzigd vastgesteld.

7. Financiën.
Na een korte toelichting door de penningmeester wordt zonder discussie en zonder
hoofdelijke stemming ingestemd met de jaarrekening 2016, waarbij decharge aan het bestuur
wordt verleend over het in 2016 gevoerde financiële beleid.

8. Rondvraag.
Tijdens de rondvraag worden - mede door de aanwezige coördinatoren - enkele technische
vragen beantwoord.

9. Sluiting.

Rond 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt hij iedereen uit om onder het
genot van een drankje nog even na te praten.

Vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van het Collectief Veluwe
dd………………………………….2018.
De voorzitter,
De secretaris,

J.W. Lagerweij.

G. Aalten.

