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Verslag van de Algemene ledenvergadering van de NatuurWerkgroep gemeente 

Rucphen op 12 april 2019. 

 

1. Opening: 

Voorzitter Kees Kools opent om 20.15 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 

Er hebben zich 7 leden voor deze vergadering afgemeld. 

Er zijn overeenkomstig de presentielijsten, naast de 4 bestuursleden (Frank Nooijens is op 

vakantie), 13 leden aanwezig. 
 

2. Mededelingen: 

Geen 
 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 16 november 2018: 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4. Verslag kascommissie 2018: 

De opmerking van de kascommissie vloeit voort uit de wijze van controleren vanuit de 

bankmutaties. Indien de kascommissie vanuit de jaarrekening controleert naar de 

onderliggende stukken treedt de verwarring met de Flower power mutaties niet op. 

De vergadering verleent het bestuur op basis van de kascommissie decharge voor het 

gevoerde beleid. 
 

5. Jaarrekening 2018: 

Toine Wagemakers licht de jaarrekening kort toe.  

Qua balans staan er tegenover de banktegoeden van € 39.079 verplichtingen inzake Flower 

Power van € 24.422. Verder is de reserve gestegen van € 12.364 tot € 13.637. De voorziening 

bloemenakkers is voor het vervolg van Flower Power, terwijl vandaag 4 van de 6 bijenhotels 

zijn geplaatst. 

Qua staat van baten en lasten vallen vrijwilligersvergoedingen en -kosten op. Deze zijn in de 

toelichting nader gespecificeerd. 

In de toelichting op de balans vallen de ontvangsten en uitgaven m.b.t. Flower Power op. 

Qua ontvangsten betreft dit vnl. de crowd-funding actie. Qua uitgaven betreft het vnl. de 

uitgaven aan het zeldzame kruidenzaad en de adviezen c.q. begeleiding van Natuurbalans en 

Louis Bolk. 

Naar aanleiding van toelichting op de staat van baten en lasten wordt stil gestaan bij het 

beëindigen van de samenwerking met Natuurmonumenten. Het werken met vrijwilligers 

met motorzagen en bosmaaiers van buiten Natuurmonumenten past niet in het nieuwe 

vrijwilligersbeleid van Natuurmonumenten. Wij hebben wel aangeboden andere 

werkzaamheden te willen blijven uitvoeren. 
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Met algemene instemming wordt de jaarrekening 2018 vastgesteld. 
 

6. Jaarverslag 2018 

Kees Kools leest het zojuist ontvangen verslag van de uilengroep voor. Dit wordt later aan 

het jaarverslag 2018 toegevoegd. Het jaarverslag 2018 wordt zonder vragen, onder 

dankzegging aan alle vrijwilligers, voor kennisname aangenomen. 
 

7. Benoeming lid kascommissie 

De vergadering stemt in met benoeming van Jan van den Berg tot lid van de kascommissie 

voor 2019 en 2020. 
 

8. Flower Power 

Harrie Tak licht het overzicht van de akker in 2019 toe. Akker 1a is door de droogte en 

gebrek aan mest nog niet geschikt om in te zaaien. Na aanvullende bewerkingen, verwacht 

Harrie deze akker in mei met boekweit in te kunnen inzaaien.  

De nieuwe akkers zijn van de gemeente (38 en 39), familie Schrauwen (40) en het 

voedselbos (41). 

We proberen dit jaar zaad te oogsten voor nieuwe akkers in de komende jaren. 

Indien Landgoed Schijf daartoe toestemming van de gemeente krijgt, kunnen we er dit 

najaar nog 2 akkers bijkrijgen met een totale oppervlakte van 4,6 ha. In dat geval zullen we 

verlenging van het project bij de provincie aanvragen. 

Verder vraagt het bemesten om aandacht. Op een aantal akkers mag (nog) niet bemest 

worden, terwijl we (nog) niet over mest en de betreffende apparatuur beschikken. 
 

9. Rondvraag 

Voorzitter Kees Kools komt met de volgende mededelingen: 

- De ingebruikname van de EVZ Posthoorn Zuid is met 1 week uitgesteld. Hij merkt op dat de 

NatuurWerkgroep veel energie heeft gestoken in het vlottrekken en afronden van deze EVZ. 

Iets waar we trots op mogen zijn; 

- In aansluiting op ’t Gaegelpad wordt perceel T70 met bomen en struweel ingericht; 

- Het overleg met de gemeente vordert. We worden steeds beter gehoord. Ingediende 

zienswijzen worden in goed overleg verwerkt tot aanpassingen. Zo is in de binnentuin 

voorkomen dat er recreatiewoningen op en aan de plas worden geplaatst en dat het zgn. 

eekhoornbosje geheel wordt gekapt. Daarnaast volgen we alle omgevingsvergunningen om 

er op toe te zien dat de gemeente zijn eigen compensatieregels fysiek en/of financieel goed 

naleeft; 

- Kees hoopt dat het Groene Platform Rucphen kan komen tot een gezamenlijke visie m.b.t. 

het buitengebied voor de duurzaamheidsagenda van de gemeente. 

Jan van den Berg vraagt naar de begroting 2019. Cees Terpstra zal die aan hem mailen. 

Op aangeven van Johan Vermunt biedt Cees Terpstra degenen die een week te vroeg bij T70 

klaar stonden zijn excuses aan voor het niet doorgeven van de juiste datum 

   

10. Sluiting 

Kees Kools sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen.  


