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Aan: 
- de leden van de Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A. 
- genodigden  
 
Datum: 1 september 2022 
Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
 

 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Bij deze hebben we het genoegen u uit te nodigen voor de 10e Algemene Ledenvergadering van de  
Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A., welke zal plaatsvinden op 
 

WOENSDAG 14 SEPTEMBER 2022 om 20.00 UUR 
Locatie:. Zalencentrum – café Keulen, Schoolstraat 3 te Klimmen (tel: 045-4051241) 
Thema: Boerenlandsoorten 
 
De periode sinds de vorige ALV is alweer bijna een jaar geleden en werd helaas ook weer gekenmerkt 
door verschillende Covid 19-restricties waardoor niet alle geplande bijeenkomsten georganiseerd 
konden worden. Tijdens deze periode is toch veel gebeurd binnen de Coöperatie van Natuurrijk 
Limburg. Ook het huidige overgangsjaar 2022 voor het ANLb loopt tegen haar einde aan.   
In onze 10e ALV zal Anke Brouns veldmedewerker van Natuurrijk Limburg, in haar presentatie ons 
meenemen hoe we samen de diversiteit van de boerenlandsoorten kunnen verhogen in ons eigen 
beheer hetgeen een van de doelstellingen van het agrarisch natuurbeheer is.  
Tevens willen wij u informeren over alle recente veranderingen en de vragen richting de toekomst 
van het ANLb trachten te beantwoorden. Een aantal mensen uit het bestuur en de werkorganisatie 
van de provinciale coöperatie Natuurrijk Limburg U.A. zullen zoals gebruikelijk acte de présence 
geven. De heer Thijs Rompelberg, bestuursvoorzitter van de coöperatie Natuurrijk Limburg, zal een 
inhoudelijke toelichting geven op recente veranderingen.  
De heer Harm Kossen, inhoudelijk coördinator Natuurrijk Limburg zal ingaan op de vraag: Hoe ziet de 
toekomst van het ANLb eruit.  
 
Meer informatie over de bijeenkomst staat in de agenda (zie bijlage). 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 14 september a.s. onder 
vermelding van uw lidnummer, naam, adres, woonplaats en aantal personen. 
 
De vlaai, koffie en thee staan voor u klaar. Het bestuur hoopt u met velen welkom te mogen heten. 
In verband met de geldende Covid - 19 adviezen gaan we ervan uit dat indien u deze vergadering wilt 
bezoeken geen gezondheidsklachten heeft. 
Wij vragen u de email als presentieformulier mee te nemen naar de vergadering.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur van Natuurrijk Limburg Zuid,   
Johannes d ‘Ansembourg, voorzitter 
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Agenda 10e Algemene ledenvergadering Natuurrijk Limburg Zuid UA. 
Datum Woensdag 14 september 2022 
Aanvang 20.00 uur 
Plaats Zalencentrum – café Keulen te Klimmen  

 
1. Opening en vaststellen agenda door de voorzitter  
 
2. Mededelingen 
 
3. Verslag 9e algemene ledenvergadering d.d. 15 september 2021 Ter vaststelling 
 De notulen vindt u op de website: www.natuurrijklimburgzuid.nl onder: 
 ‘Activiteiten’ → ‘Algemene ledenvergaderingen’. 
 
4.  Thema: Boerenlandsoorten                                                                                              Ter informatie 

Mevr. Anke Brouns veldmedewerker van Natuurrijk Limburg, neemt ons in haar presentatie 
mee in het thema boerenlandsoorten. Met specifieke aandacht voor de boerenlandsoorten 
legt zij nader uit hoe we samen de biodiversiteit kunnen verhogen in ons eigen beheer hetgeen 
een van de belangrijkste doelstellingen van het agrarisch natuurbeheer is. Zij zal nader ingaan 
hoe we in de praktijk kunnen proberen om zoveel mogelijk verschillende boerenlandsoorten 
een plek te geven binnen het agrarisch landschap. Aan de hand van voorbeeelden bij leden uit 
de praktijk laat zij zien hoe zij met hun beheer bijdragen aan een mooi leefgebied voor deze 
boerenlandsoorten! 

 Samen met de heer Pieter Puts, veldmedewerker zal zij ons vervolgens verder kort meenemen 
in het gestartte project “Boerenlandsoorten”. 
Tijdens de presentaties is ruimte voor specifieke vragen en na afloop is voldoende gelegenheid 
voor het stellen van vragen en ruimte voor discussie.  

 
Pauze 
 
5. Financiën  Ter goedkeuring 
 Jaarrekening 2021  

- verslag van de kascontrolecommissie  
 Begroting 2023   Ter goedkeuring 
 
 De financiële cijfers worden ter vergadering gepresenteerd en toegelicht. 
 
6. Coöperatie Natuurrijk Limburg                                                                            Ter informatie  
 Welke veranderingen zijn er in de Governance, wie zijn de Ledenraadleden en Bestuursleden  
  
7. Het nieuwe GLB (Gemeenschappelijke Landbouw beleid) en AnLb vanaf 2023  Ter informatie 
    
8. Verkiezing bestuursleden                                                                                               Ter stemming 

 Statutair dient jaarlijks een gedeelte van het bestuur verkozen te worden.  
 Hiertoe hebben we een rooster van aftreden opgesteld.  
 Het volgende bestuurslid treedt af:  
 Dhr. Jos Janssen 
 Dhr. Jos Janssen stelt zich herkiesbaar. 
  

9.  Rondvraag 
10. Sluiting  

http://www.natuurrijklimburgzuid.nl/

