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Geachte heer, mevrouw, 
 
Bij deze hebben we het genoegen u uit te nodigen voor de 5e Algemene Ledenvergadering van de  
Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A., welke zal plaatsvinden op 
 

WOENSDAG 30 MEI 2018 OM 20.00 UUR 
Locatie: Zalencentrum – café Keulen, Schoolstraat 3 te Klimmen. (tel.: 045-4051241) 
 
Thema: de meerwaarde van ALNb voor biodiversiteit 
Agrariërs en particulieren zijn in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (vanaf hier ANLb, de opvolger van 
de SNL regeling en de regeling Groenblauwe Diensten) meerjarige overeenkomsten aangegaan over het 
beheer van hun eigen natuur en landschap. Voor deze periode is afgesproken dat tussentijds, in goed overleg, 
beheer en onderhoud kan worden aangescherpt om betere ecologische resultaten mogelijk te maken. 
De vraag die hierbij centraal staat is: Hoe behalen we ecologische resultaten met het ALNb? 
 
Om u hiervoor praktische handreikingen te geven hebben we Harm Kossen, coördinator Natuurrijk Limburg 
gevraagd dit thema samen met u nader uit te diepen. Op die manier willen we met het ALNb komen tot een 
Natuurrijk Limburg. 
Meer informatie staat in de agenda op de achterzijde. De in de agenda genoemde bijlagen zijn op onze 
website www.natuurrijklimburgzuid.nl te raadplegen. 
 
Aanmelden 
In verband met de organisatie verzoeken we u zich aan te melden voor deze ALV op het volgende adres: 
secretaris@natuurrijklimburgzuid.nl . Aanmelding is mogelijk t/m 25 mei a.s. onder vermelding van naam, 
adres, woonplaats en aantal personen. 
 
De koffie en thee staan voor u klaar. Het bestuur hoopt u allen welkom te heten. 
Wij vragen u deze uitnodiging als presentieformulier mee te nemen naar de vergadering en af te geven bij 
de ingang. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van Natuurrijk Limburg Zuid, 
 
Richard Smeets, voorzitter 

Aan: 
- de leden van de Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A. 
- genodigden 
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Agenda : 5e Algemene ledenvergadering Natuurrijk Limburg Zuid U.A. 
Datum :  Woensdag 30 mei 2018 
Aanvang :  20.00 uur 
Plaats :  Zalencentrum – café Keulen te Klimmen 

   
 
1. Opening en vaststellen agenda door de voorzitter Richard Smeets 
 
 
2. Mededelingen 
 
 
3. Verslag 4e algemene ledenvergadering d.d. 14 november 2017 Ter vaststelling 
 De notulen vindt u op de website: www.natuurrijklimburgzuid.nl onder het menu: 
 ‘activiteiten’ → ‘algemene ledenvergaderingen’. 
 
4. Jaarverslag 2017 Ter kennisname 
 Het jaarverslag wordt ter vergadering toegelicht. 
 
5. Financiën 2017 Ter goedkeuring 
 - Financieel verslag 2017 wordt ter vergadering toegelicht 
 - Verslag van de kascontrolecommissie 
 - Aanwijzing nieuw lid voor de kascontrolecommissie 
 
6. Verkiezing bestuursleden Ter stemming 

 Statutair dient jaarlijks een gedeelte van het bestuur verkozen te worden.  
 Hiertoe hebben we een rooster van aftreden opgesteld. Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar: 
 -  Johannes d’ Ansembourg  uit St. Geertruid 
 - Annelies Heinen uit Maastricht 
 - Jos Janssen uit Sittard 
 Verder heeft bestuurslid Karin Dolmans te kennen gegeven haar bestuursfunctie te beëindigen. 
 Inmiddels heeft het bestuur gezocht naar nieuwe kandidaten, maar is nog niet geslaagd in het 
 vinden een nieuwe kandidaat voor de openstaande vacature. 

 
Leden die interesse hebben in een bestuursfunctie kunnen zich melden bij de voorzitter,  
Richard Smeets, tel. 06-10133108. Dit kan tot 48 uur vóór aanvang van de jaarvergadering. 
Uiteraard kunt u ook bij hem terecht als u vragen heeft over deze functie of de inhoud daarvan. 

 
 Pauze 
 
 
7. Thema: de meerwaarde van ALNb voor biodiversiteit  

 Harm Kossen, coördinator Natuurrijk Limburg, zal u op praktiserende wijze meenemen in de 
 mogelijkheden en kansen op het gebied van beheer en onderhoud binnen het ALNb die een bijdrage 
 leveren aan de ecologische resultaten. 
 

 
8. Rondvraag  
 
 
9. Sluiting  
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