Verslag 18e Ledenvergadering De Ploegdriever 2018
11 juni 2018 op “Camping Bij Ons” op De Horst

1.Opening door voorzitter Fried Frederix.
In kort bestek licht hij de ontwikkelingen binnen het agrarisch natuurbeleid toe.
De overgang van Agrarische Natuurverenigingen naar landelijk uitgerolde Collectieven is een
verandering ten goede. Zowel beleidsmatig als financieel pakt het beleid goed uit. De combinatie
natuurbescherming en boerennatuur speelt een belangrijke rol.
2.Verslag Ledenvergadering 2017
Goedgekeurd
3.Jaarverslag 2017
Toelichting door coördinator Bart Willers.
Er zijn 36 leden actief bij de werkzaamheden van de Ploegdriever.
Er wordt opnieuw opgemerkt dat het werkgebied van de PD zich uitstrekt tot aan Heumen en het
Maaswaalkanaal. Graag aandacht hiervoor.
Exotenbestrijding: er is een prijs gewonnen en startkapitaal beschikbaar gesteld door de gemeente
Berg en Dal. De werkgroep is bezig met monitoren en voorbereiding van de werkzaamheden.
Volgend jaar worden de resultaten meegedeeld en besproken in de ledenvergadering.
4.Financieel verslag 2017
Penningmeester Mari Tijssen licht de cijfers toe.
Omzet is toegenomen.
Het eigen vermogen bedraagt ruim E63.000,Vraag of het eigen vermogen niet kan worden aangewend om initiatieven te faciliteren.
Het bestuur dat is van mening dat het eigen vermogen moet worden gebruikt als buffer om
tegenvallers te kunnen bekostigen. Daar wordt vanuit de leden verschillend over gedacht.
De kascommissie verleent het bestuur décharge.
Volgend jaar bestaat de commissie uit Arno van der Kruis en Frank Saris.
5.Begroting 2018
Vanuit het Collectief is E2.500,- toegezegd. Uren coördinatie toegenomen vanwege hoger uurtarief
en toegenomen uren.
6.Bestuursverkiezing
De vergadering is akkoord met de herbenoeming van de heren Geert Kroes, Mari Thijssen en Hans
Lamers.
7.Rondvraag
De heer Klaassen spreekt zijn bezorgdheid uit over de kritische situatie van de weidevogels in ons
gebied. We zijn te versnipperd bezig. Regionale aanpak zoals op Ameland en Amstelland is
succesvol.
Na de pauze geeft Bart Beekers van Stichting Ark een presentatie over de wolf in Nederland.
Aan de hand van cijfers en geografie laat hij zien dat de wolf zich in Nederland lijkt te gaan
settelen.
Hij probeert vooroordelen en fictie rond de wolf aan de hand van wetenschappelijk onderzoek te
weerleggen. Ook de schapenhouderij hoeft zich geen zorgen te maken.
Vooral ree en wild zwijn maken deel uit van het menu.

