
 

Coöperatief Agrarisch Natuurcollectief Veluwe U.A. 
 
Bestuursvergadering:  Algemene Ledenvergadering 
Datum:    30 september 2021 
Tijd:    20:00 
Locatie:   Van der Valk Hotel Apeldoorn – De Cantharel, en 
    digitaal via Zoom  
 
Aanwezig: 31 leden (ruim 40 personen) op locatie, circa 16 personen via Zoom 
 
 
Verslag (concept) 
 

1. Opening door de voorzitter Jan Willem Lagerweij 

 

2. Vaststellen van het concept verslag van de ALV d.d. 8 december 2020 

Er zijn geen opmerkingen; het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Jaarverslag 2020 

a. Toelichting  

Hans Veurink licht het jaarverslag toe. Naar aanleiding hiervan: 

- Bij toepassing van de regeling waardedaling bij de aanleg van landschapselementen 

krijgt grond niet de status ‘natuur’; het blijft agrarisch leefgebied en een ANLb 

vergoeding blijft daarom mogelijk. 

- Het normpercentage voor organisatiekosten is een landelijk gekozen percentage bij 

de beginperiode van het ANLb in 2016 en niet een norm waar het collectief zich in de 

bedrijfsvoering naar richt.  

- De leden hebben een aantal inhoudelijke en verduidelijkende vragen over de 

uitvoering van het beheer in 2020. Deze worden naar tevredenheid beantwoord.  

b. Vaststelling van het verslag 

Het jaarverslag wordt met hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Jaarrekening 2020 

a. Toelichting  

Penningmeester Wilbrand van Zeeburg licht de jaarrekening toe. De jaarrekening is door 

de externe accountant Alfa accountants opgesteld en door het bestuur vastgesteld. Naast 

het beantwoorden van een aantal inhoudelijke/verduidelijkende vragen is er aandacht 

voor de volgende punten: 



 

- Collectief Veluwe houdt op advies van de accountant en met toestemming van de 

vorige ALV een continuïteitsreserve aan. De gelden hierin dienen in eerste instantie 

als waarborg om bij onvoorziene omstandigheden de kosten van organisatie en 

personeel te kunnen opvangen.  

- Naast vorming van de continuïteitsreserve heeft het collectief nog extra kunnen 

reserveren. Gepland is om een deel van deze middelen in het overgangsjaar 2022 aan 

te wenden om extra beheer uit te betalen waarvoor geen uitbreiding van het budget is 

toegekend. De overige reserves besteedt het collectief aan de kwaliteitsverbetering 

van beheer.  

- De verschuiving van de langlopende schuld naar kortlopende schuld is enkele een 

administratieve verschuiving en houdt verband met het aflopen van de GLB-periode 

in 2021. Het collectief heeft een lening van de provincie Gelderland om de 

organisatiekosten te kunnen voorfinancieren.  

- De kantoorkosten bestaan voor het grootste deel uit de landelijk vastgestelde 

betalingen aan BoerenNatuur voor ICT-ondersteuning als percentage van het 

toegekende ANLb-budget. Het is dus meer dan alleen kosten van kantoor, in een 

volgende jaarrekening zal dit duidelijker gespecificeerd worden. 

- Een digitale deelnemer vraagt naar de mogelijkheden voor het inzien van de volledige 

jaarrekening. Deze ligt in de zaal ter inzage tijdens de vergadering en is voor leden in te 

zien op het kantoor van Collectief Veluwe in Leusden.  

b. Vaststelling van de jaarrekening 

De jaarrekening wordt met hoofdelijke stemming vastgesteld.  

c. Decharge verlening aan het bestuur over het in 2020 gevoerde beleid 

Er wordt decharge verleend aan het bestuur over het in 2020 gevoerde beleid. 

 

5. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

6. Sluiting 

De voorzitter sluit het officiële gedeelte van de vergadering af en geeft het woord aan Alex 

Datema, voorzitter van BoerenNatuur, voor een presentatie over zijn visie op de toekomst van 

agrarisch natuurbeheer. 

 

Leusden, 6 oktober 2021 


