Notulen 5e Algemene Ledenvergadering van de
Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A.
Gehouden op woensdag 30 mei 2018 in café Keulen te Klimmen.

Thema: De meerwaarde van ANLB voor biodiversiteit
Aanwezig: 90 mensen aanwezig volgens de presentielijst.
1. Opening en vaststellen agenda door de voorzitter, de heer Richard Smeets
Richard Smeets heet allen welkom, met name ook de nieuwe leden, en vraagt de vergadering of nog
iemand iets aan de agenda wil toevoegen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
- Samenwerking met Nationaal Landschap Zuid Limburg, LLTB, VVV en Waterschap om gezamenlijk
de projecten te gaan uitvoeren.
-Discussie platform, het loopt maar het gebruik kan beter.
-Vlaamse landmaatschappij is komen kijken hoe wij werken en waren enthousiast om ook op die
manier te werken.
-De Rabobank Centraal Zuid Limburg is enthousiast over onze gezamenlijke aanpak (door agrariërs en
particulieren) voor het instandhouden van het landschap. De Rabobank beschouwt dit als een
voorbeeld van duurzame samenwerking in Zuid Limburg. Zij zijn voornemens om een fonds te
vormen om duurzame samenwerking te stimuleren. We zijn met hen gaan kijken op de Vinkenhof in
Mechelen.
3. Verslag derde algemene ledenvergadering 5 april 2017
De voorzitter stelt het verslag van 14 november 2017 aan de orde, zowel inhoudelijk als tekstueel.
Pag.2: Wie kan er deelnemen aan het forum? Wij zijn er nog niet uit hoe we technisch niet-leden
kunnen laten inloggen. Leden die willen deelnemen aan het forum kunnen bij de webmaster een
inlogcode aanvragen.
4. Jaarverslag
Secretaris Gaston Lemlijn geeft een verslag van de activiteiten die de coöperatie in het afgelopen jaar
heeft ondernomen.
5. Financieel verslag
Penningmeester Louis Gerreckens geeft een verslag over de financiën.
5. Kascontrolecommissie
Dhr. Knops brengt verslag uit over de kascontrole. Alle zaken kloppen. Hij vindt het jammer dat er zo
veel energie in gestoken moet worden om de contributie te innen en roept de leden op om vlugger
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te betalen. Dhr. Knops is afgetreden als lid van de kascontrolecommissie en dhr. Bisschops uit
Simpelveld is benoemd om hem te vervangen. Dhr. Ubaghs blijft nog een jaar aan.
6. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn: Annelies Heijnen, Johannes d’Ansembourg, Jos Janssen en Karin Dolmans-Eussen.
Annelies, Johannes en Jos zijn herkiesbaar en ter vervanging van Karin hebben we Bertie Bisschops
uit Wijlre bereid gevonden. Bertie stelt zich voor aan de leden waarna alle voorgedragen kandidaten
per acclamatie worden verkozen. Richard Smeets neemt met een dankwoord afscheid van Karin en
biedt haar een attentie aan.
Hierna volgt een korte pauze.
7. De meerwaarde van ANLb voor biodiversiteit
Harm Kossen, coördinator van Natuurrijk Limburg, neemt de leden op praktische wijze mee in alle
mogelijkheden en kansen om door middel van agrarisch natuurbeheer de biodiversiteit te
bevorderen. ANLb biedt meer flexibiliteit om te wisselen tussen vormen van beheer die beter passen
en niet meer star voor 6 jaar aan één pakket vast te houden. Werkend vanuit een coöperatie waarin
we passie en kennis delen. Met 1500 gemotiveerde boeren en particulieren lerend beheren en
komen tot ontwikkeling van soorten. Op de veldbijeenkomsten kunnen we samen kennis delen en
goed beheer bevorderen. Ook de afwisseling van beheer en pakketten in een bepaald gebied zorgt
dat het totaal op een hoger plan komt.
Vragen:
De lijst met soorten wil ik graag zien. We zorgen dat die op de website komt. Hier staan ook
factsheets over alle soorten.
Een heg laten uitgroeien, wil de buurman dat wel? Graag in goed overleg en opletten met
Bacterievuur.
Wilde varkens banjeren door een haag, vaak gaan ze niet door een uitgegroeide dichte haag en
struweel. Schapen begrazing niet te intensief.
Waarom moeten de bomen zo hoog? Landschappelijk bepalend. De beheerseisen zijn hard. Beheer
voorwaarden zijn flexibel binnen het pakket.
Nestkasten voor de Steenuil willen wij wel gaan stimuleren. Te zijner tijd krijgen de leden een
aanbod.
Is er een weidepakket met alleen beweiding? Ja, er zijn mogelijkheden.
Hierna dankt de voorzitter de spreker en biedt hem een mand met streekproducten aan.
8. Rondvraag
1. Hoe wij omgaan met de AVG regeling staat onderaan op de website.
2. Graag veranderingen van e-mail adressen doorgeven aan de secretaris, zodat de uitnodiging op
het juiste adres komt.
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3. Graag suggesties voor onderwerpen voor algemene ledenbijeenkomsten.
4. Landschapsfonds? Is het er al en zit er al geld in? Ook bij de nieuwe wethouders onder de
aandacht brengen.
9. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng, biedt hen nog een
consumptie aan en sluit de vergadering.
We zien elkaar op de veldbijeenkomsten.
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