
Verslag jaarvergadering 2017 

 Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wijk & Wouden 

Datum:  Donderdag 26 oktober 2017 
Locatie:  ‘De Meester Café en Zalen’ te Zoeterwoude-Dorp 
Aanwezig: Ongeveer 40 leden incl. bestuursleden 
Voorzitter: Edwin Veldhuijzen  
 
Er is bericht van verhindering ontvangen van Jakkus van der Salm, Ineke Hiel, Margreet Kaptein en 
Jack Luiten. 
 
 
1.Opening en mededelingen 
 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij deze 20de jaarvergadering van onze vereniging. 
Deze keer in Zoeterwoude-Dorp, in ‘De Meester Café en Zalen’. 
 
 
2. Vaststellen agenda 
 
De agenda zoals door het bestuur is voorgesteld, wordt door de vergadering zonder wijzigingen 

vastgesteld.  

 
3. Notulen jaarvergadering 2016 
 
De notulen van de jaarvergadering van 2016 worden zonder wijzigingen aangenomen. 
De voorzitter bedankt de secretaris voor het samenstellen van de notulen. 

 
4. Financieel jaarverslag 2016 
 
Door Menno Wesselingh. Balans is stukje eenvoudiger geworden door afslanking taken W&W. 
Vermogen is met 3500 euro gestegen. Reserve boerenland wandelpaden is gedaald. Dit is logisch 
door het lopende onderhoud. Contributie waren voornaamste opbrengsten. Bestuurskosten enorm 
gedaald door minder vergaderingen en activiteiten.  
 
 
 
 
 
 
 
  



5. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie 
 
Door Bram Buik. Bram Buik en Margreet Kaptein hebben dit jaar de kascontrole uitgevoerd. Er zijn 
zoals gewoonlijk weer geen onregelmatigheden ontdekt. 
De kascommissie adviseert daarom décharge te verlenen aan het bestuur. De vergadering stemt 
hiermee in.  
Margreet Kaptein stopt dit jaar als lid van de kascommissie. Cor Bosman volgt Margreet op. 
 
 
6. Begroting 2017 

Contributiekosten vallen lager uit door verlaging contributie door A-leden. Advieskosten voor 
‘opheffing’ zijn uiteindelijk lager uitgevallen.  
Suggestie Theo van Leeuwen: Mogelijkheid om afdracht Groene Klaver (coöperatie) op begroting bij 
te schrijven. Nu staat de afdracht op 0. Eenmalige afdracht aan Groene Klaver? Daar moet dan ook 
wel iets tegenover staan.  
Besluit voor begroting 2018: Vaststelling bestemming reserve boerwandelpaden aan 
Landschapsfonds Holland Rijnland ten behoeve van voortzetting boerenwandelpaden in het gebied 
Wijk en Wouden. Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen.  
 
 
7. Bestuursverkiezing 
 
Aftredend: Menno Wesselingh, Edwin Veldhuijzen, Lisette Witteman - Verhoog en Koen van Meurs 

Aantredend: Tonny de Groot (Penningmeester), Jack Luiten (secretaris) , Jakkus van der Salm 
(algemeen bestuurslid). Dit voorstel wordt aangenomen door de vergadering d.m.v. applaus.  
 
Het nieuwe bestuur wordt verder compleet gemaakt door de al zittende Quno Onderwater 
(voorzitter) en Corné Hoogeveen (algemeen bestuurslid). 
 
De voorzittersrol wordt overgedragen aan Quno Onderwwater en ook dit wordt door de vergadering 
aangenomen d.m.v. applaus. 
 
Tot slot de Willem van der Helm trofee; vorig jaar is deze aan Corrie van der Helm overgedragen als 
‘slot’ van de ‘originele’ Wijk en Wouden periode. 
 
 
8. Verslag “Comité de Vier Jaargetijden” 
Aantal leuke en druk bezochte activiteiten geweest afgelopen jaar. Volgende activiteit 24 november 
zal in Benthuizen plaatsvinden. Ondertussen wordt er gewerkt aan een nieuwe website die ook 
gewoon te vinden is onder www.wijkenwouden.nl 
Verder is Hans Cok gestopt met zijn acitiviteiten voor het comité, Marieke van Leeuwen is 
toegetreden als algemeen bestuurslid. 
Tot slot zal er ook een statuten wijziging plaatsvinden. 
 
  

http://www.wijkenwouden.nl/


9. Verslag vanuit de Groene Klaver 
Core business van de Groene Klaver is het agrarisch natuurbeheer (ANLB). Dit is eigenlijk de opvolger 
van het SNL-systeem. De opzet van dit geheel had behoorlijk wat voeten in de aarde. Vanuit de 
provincie is op een gegeven moment ingegrepen, GK heeft een nieuw plan gemaakt en de terrein 
beherende organisaties doen ook weer ‘gewoon’ mee. Een aantal nieuwe initiatieven zijn sindsdien 
opgestart. Bijvoorbeeld een plas-dras in de Zoetermeerse Meerpolder en een verbeterplan t.b.v. de 
weidevogels op het terrein van Staatsbosbeheer in het Westeinde in Zoeterwoude.  
Een greep uit de projecten die nu spelen: Bijen-project, blauwe diensten als baggeren etc. en  
boerenlandwandelpaden. 
 
10. Rondvraag en sluiting 
Vraag van Sytze Altena. Sytze Altena biedt zich aan als bestuurslid voor de vereniging. Quno geeft 
aan hierop terug te komen en dankt Sytze voor het aanbod. 
Theo van Leeuwen: Boeren en burgers gezamenlijk dingen doen. Heel fijn dat er veel agrariërs zijn 
deze vergadering. 
Hoeveel leden heeft W&W? Op dit moment zijn er ongeveer 245 leden.  
 
 
Pauze 
 
Bijen-project door Marieke van Leeuwen 
 
 
 
 


