15de Ledenvergadering “De Ploegdriever”
Maandag 1 juni 2015
Groesbeek, boerderij Fam. Nillessen Lage Horst 6
Voorafgaand aan de Algemene ledenvergadering is er een wandeling waar ca. 20 belangstellenden
aan deelnemen.
Aanwezig: Alle bestuursleden (behalve secretaris Gerard van Leeuwen), Coördinator Arno van de
Kruis en een dertigtal leden.
Nieuwe coördinator is Bart Willers
1. Opening van de vergadering door voorzitter Toon de Jong
Nico Dijkma wordt welkom geheten als gastspreker en de voorzitter memoreert dat het een
bijzonder jaar is geweest.
2. Verslag Jaarvergadering 2014 wordt goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2014: coördinator Arno van de Kruis presenteert het verslag en geeft aan dat
behoudens enkele projecten de resultaten van de Ploegdriever goed zijn.
4. Penningmeester Mari Thijssen neemt aan de hand van een aantal spreadsheets de resultaten
door van 2014 en deze wijken af van de begroting. Er is sprake van een negatief saldo. Dit is
grotendeels te wijten aan de terugloop van projecten uit de groen blauwe diensten.
Daarnaast zijn de kosten van de coördinatie nog op het oude niveau in verband met de
afwikkeling van diverse projecten.
5. Kas commissie verleent het bestuur decharge. Voor 2016 wordt een nieuwe kascommissie
voorgesteld.
6. De begroting wordt getoond en deze is lager dan voorgaand jaar en het resultaat zal negatief
zijn. De voorzitter geeft aan dat het bestuur met een aantal verbetering zal komen om het
resultaat positief te beïnvloeden
7. Bestuurswisseling: Fried Frederix wordt benoemd als nieuwe voorzitter. Als nieuwe
coördinator wordt Bart Willers aangesteld.
Afscheid wordt er genomen met een dankbare speech van Toon de Jong. Verder wordt Arno
als medeoprichter en coördinator van De Ploegdriever in het zonnetje gezet.
8. Henk Klaasen geeft aan dat hij uit de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek is gestapt om zich
volledig te kunnen richten op weidevolgelbeheer.
9. De nieuwe voorzitter sluit de vergadering en stelt een korte pauze voor om daarna verder te
gaan met de presentatie van Wico Dieleman, ZLTO
Wico Dieleman, projectleider ZLTO geeft een presentatie over agrarisch natuurbeheer en
erfbeplanting .Na een aantal voorbeelden en projecten zijn er vragen en volgt een levendige
discussie.
Daarna was er gelegenheid om afscheid te nemen van Toon de Jong en Arno van der Kruis.

