Notulen 9e Algemene Ledenvergadering van de
Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A.
Gehouden op woensdag 15 september 2021 in zaal De
Borenburg te Voerendaal.

Thema: Het ANLb, nu en in de toekomst
Aanwezig: 78 mensen aanwezig volgens de presentielijst.

CONCEPT
1. Opening en vaststellen agenda door de voorzitter, de heer Johannes d’Ansembourg
Voorzitter Johannes d’Ansembourg heet allen welkom en vraagt de vergadering of nog iemand iets
aan de agenda wil toevoegen of wijzigen. De agenda blijft verder ongewijzigd.

2. Mededelingen
- De voorzitter heeft slechts een huishoudelijke mededeling aangaande de consumpties in de zaal.

3. Verslag achtste algemene ledenvergadering 13 november 2019
De voorzitter stelt het verslag van 13 november 2019 aan de orde, zowel inhoudelijk als tekstueel. Er
zijn geen vragen en het verslag werd goedgekeurd en vastgesteld. De opsteller ervan, de heer Leon
Hupperichs werd bedankt.

4. Thema: Het ANLb, nu en in de toekomst
Voorzitter Johannes d’Ansembourg stelde de verschillende sprekers voor en gaf hun het woord.
De heer Thijs Rompelberg, bestuursvoorzitter van Natuurrijk Limburg, gaf met behulp van een
powerpoint presentatie een toelichting op de recente organisatorische ontwikkelingen binnen de
coöperatie Natuurrijk Limburg.
Het was een duidelijke presentatie die weinig vragen opriep. De enige inhoudelijke vraag had
betrekking tot de overhead-kosten van Natuurrijk Limburg. De vraagsteller vroeg zich af of deze
kosten in de toekomst zouden kunnen toenemen. Dhr. Rompelberg wist echter de verzekeren dat de
overhead bij 20% blijft, nu en in de toekomst.
De heer Harm Kossen, inhoudelijk coördinator Natuurrijk Limburg ging in op de vraag: Hoe ziet de
toekomst van het ANLb eruit. In een inzichtelijke presentatie kwamen hierbij zaken aan de orde als
de ledenbeoordelingen, het overgangsjaar en de verwachte financiering vanuit het GLB en de
provincie.
Deze uitvoerige presentatie riep wel enige vragen op bij de leden:
- Gaat er meer gebruik gemaakt worden van b.v. facebook of twitter?
Antwoord HK: Kan ik nu nog niks opzeggen.
- Hoe staat het met het landschapsfonds?
Antwoord HK: Weet ik ook de stand van zaken niet van.
Antwoord TR: Voorlopig nog geen invulling van bekend.
- Hoe hoog is het beschikbare budget in het overgangsjaar 2022?
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Antwoord HK: Gelijk aan de voorafgaande jaren
Hoe zit het met SNL-geld van de provincie dat beschikbaar gaat komen?
Antwoord HK: Dit geld is bestemd voor afwaardering en functieverandering van gronden,
niet voor ANLb.
Wat is de rol van het IKL bij dit alles?
Antwoord HK: Het IKL heeft geen verband met Natuurrijk Limburg of het ANLb.
Zijn er mogelijk nieuwe kansen met de nieuwe gedeputeerden?
Antwoord HK: Ja, er is meer overleg mogelijk, er is meer hoop op positieve veranderingen.
Kunnen de aangekondigde kortingen op het ANLb dan weer teruggedraaid worden?
Antwoord HK: Mogelijk ja.
Moeten we in de toekomst mogelijk gaan betalen voor advies en diensten van NaLi?
Antwoord HK: Mogelijk ja, we zoeken naar een oplossing hiervoor.
Kunnen particulieren (minder dan 3 ha) in de toekomst nog meedoen aan het nieuwe GLB
Antwoord HK: Pijler 1 is voor agrariers bestemd, pijler 2, waar het ANLb onder valt, is ook
voor particulieren. De precieze gang van zaken is nog niet bekend. Veel zaken zijn nog
onduidelijk, we hopen in de komende 1 ½ jaar meer duidelijkheid te krijgen.

De heer Pieter Puts, veldmedewerker, nam ons vervolgens kort mee in het recent gestartte project
“Boerenlandsoorten”. Hij wist verder te melden dat er veel positieve resultaten in het veld werden
geboekt en dat veel deelnemers zeer enthousiast zijn geworden in de afgelopen jaren.
Het was een duidelijk en positieve presentatie die geen vragen opwierp.
De heer Ruud Belleflamme ging kort in op het door Natuurrijk Limburg Zuid in 2020/2021 onder de
leden uitgevoerde project “Faciliteren in het organiseren van landschapsonderhoud”.
Ook hier geen vragen vanuit de zaal.
De heer Leon Hupperichs, secretaris van onze coöperatie en tevens voorzitter van de Stichting
Limburg Bloeit Op, vertelde tenslotte aan de hand van een korte presentatie iets over de stichting;
haar ontstaan, haar doelen, reeds bereikte resultaten en de toekomstige mogelijkheden voor het
ANLb. Ook hier geen vragen vanuit de zaal.

5. Financiën
Als gevolg van de Covid 19-restricties was dit de eerste ALV sinds november 2019, er moesten dan
ook een reeks begrotingen en realisaties voorgelegd worden aan de aanwezige leden.
Penningmeester Louis Gerrickens loodste de zaal dan ook stap voor stap door de financiële zaken van
de afgelopen jaren.
-

Aanvullende Begroting 2019: goedgekeurd tijdens de ALV van 20 juni 2019 vormde de
uitgangspositie en werd kort toegelicht.
Realisatie 2019: goedgekeurd tijdens deze ALV, d.d. 15 september 2021.
Het boekjaar 2019 werd op 21 september 2020 door de kascontrolecommissie, in de persoon
van Dhr. Bisschops en Mevr. Hupperichs, goed bevonden.
Enige vragen vanuit de zaal:
➢ De post “Porto” is vrij hoog
Antwoord LG: Er zijn ongeveer 120 leden die meerdere keren per jaar (ca. 4 keer) alles
per post toegestuurd krijgen, een vrij hoog aantal nog steeds.
➢ Is er een bestuurder aansprakelijkheidsverzekering ?
Antwoord LG: Ja.
➢ Zo veel geld besteed aan het project “Faciliteren in onderhoud en beheer”?
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Antwoord LG: Ja, maar is volledig gedekt door inkomsten. Projectkosten worden vergoed
door Natuurrijk Limburg.
➢ Dus het wordt toch door ons betaald?
Antwoord LG en JA: Korte uitleg 2% regeling.
Begroting 2020: goedgekeurd tijdens ALV van 13 november 2019.
Stond niet ter discussie.
Realisatie 2020: goedgekeurd tijdens deze ALV, d.d. 15 september 2021.
Penningmeester Louis Gerrickens verklaarde dat over het boekjaar 2020 een
beoordelingsopdracht door een registeraccountant werd uitgevoerd en met een positieve
verklaring voorzien werd. Ook dhr. Ubachs verklaarde namens de kascontrolecommissie,
bestaande uit dhr. Ubachs en mevr. Hupperichs, dat de kascontrole over het boekjaar 2020
op 17 mei 2021 plaatsgevonden heeft en er niks aan te merken viel en dat alles perfect in
orde was.
Aanvullende Begroting 2021: goedgekeurd tijdens deze ALV, d.d. 15 september 2021.
Enige vragen vanuit de zaal:
➢ Is er een balans beschikbaar?
Antwoord LG: Ja, echter niet als powerpoint-dia. Kan wel hier en nu terplaatse ingezien
worden bij de penningmeester.
➢ Is er een Algemene Reserve, zo ja hoeveel?
Antwoord LG: Ja, €38.315,- per 31 december 2020.
➢ Kan volgende keer een balans opgenomen worden in de presentatie?
Antwoord LG: Ja natuurlijk, zou nu te onoverzichtelijk geworden zijn, maar zal er de
komende ALV weer bijgevoegd worden.
➢ De kosten voor de Registeraccountant, zitten die al in de begroting?
Antwoord LG: Ja, in de overige kosten.
➢ Totale kosten project Faciliteren in het organiseren van landschapsonderhoud bedragen
bijna €40.000,-, dit staat in geen verhouding tot het aantal deelnemers aan de
bijeenkomst.
Antwoord LG: Door de corona-restricties was de communicatie met de leden heel lastig,
mede hierdoor was het aantal aanmeldingen lager. Doordat het project nog niet
afgelopen is, kunnen er bij behoefte nog extra themabijeenkomsten gehouden worden.
➢ Het voorstel om €15.000,- vanuit de begroting 2021 van NaLi-Zuid ter beschikking te
stellen aan de Stichting Limburg Bloeit Op voor fondsenwerving en marketing voor
aanvullende ANLb, werd kort besproken naar aanleiding van enkele vragen en werd op
deze ALV, d.d. 15 september 2021, goedgekeurd.
Realisatie 2021: Door de ALV werd op 15 september 2021 besloten om ook over het boekjaar
2021 de registeraccountant een beoordelingsopdracht te laten uitvoeren. Idem voor het
boekjaar 2022.
Begroting 2022: goedgekeurd tijdens deze ALV, d.d. 15 september 2021.
➢ Het voorstel om €11.000,- vanuit de begroting 2022 van NaLi-Zuid ter beschikking te
stellen aan de Stichting Limburg Bloeit Op voor fondsenwerving en marketing voor
aanvullende ANLb, werd kort besproken en werd op deze ALV, d.d. 15 september 2021,
goedgekeurd. Hier was echter nog een vraag vanuit de zaal over:
➢ Kan de fondsenwerving niet door iemand op basis van No Cure No Pay uitgevoerd
worden? Antwoord LG: Ja zeker, daar zoeken wij ook naar.
➢ Het bestuur verzocht de aanwezige leden om goedkeuring om overschotten uit verschil
van de begroting 2021 en realisatie 2021 te mogen overhevelen naar 2022. Dit werd
goedgekeurd tijdens deze ALV, d.d. 15 september 2021

Voor het boekjaar 2021 is het bestuur op zoek naar twee nieuwe leden voor de kascontrolecommissie. Hierop kwam vanuit de zaal de opmerking of het nog wel nodig is om een kascontrolecommissie aan het werk te zetten als er al door een registeraccountant een beoordelingsopdracht zal
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worden uitgevoerd. Dit leidde tot een korte discussie in de zaal, waarna besloten werd om toch ook
twee nieuwe kascontroleleden te benoemen.
Hiertoe meldden zich:
- Mevr. Lidy de Munter uit Banholt.
- Dhr. Etienne Raeven uit Noorbeek.

6. Verkiezing bestuursleden
Statutair dient jaarlijks een gedeelte van het bestuur verkozen te worden. Hiertoe is er een rooster
van aftreden opgesteld. In 2021 treedt volgens dit rooster Dhr. Louis Gerrickens uit Epen als
bestuurslid af. Dhr. Gerrickens stelde zich herkiesbaar en werd onder luid applaus door de aanwezige
leden herkozen.

7. Rondvraag
Er was slechts een vraag, of het mogelijk is om de volgende ALV weer als vanouds te laten beginnen
om 20:00u. Een verzoek waar het bestuur weer graag aan voldoet.
8. Sluiting
De voorzitter bedankte de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng, bood hen nog een
consumptie aan en sloot de vergadering.

Pagina 4 van 4

