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Verslag van de Algemene ledenvergadering van de NatuurWerkgroep gemeente 
Rucphen op 21 april 2017. 

1. Opening: 

Voorzitter Kees Kools opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Mededelingen: 

Er hebben zich 6 leden voor deze vergadering afgemeld; 
Er zijn overeenkomstig de presentielijsten, naast de bestuursleden, 12 leden aanwezig. 
 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 25 november 2016 
 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4. Samenstelling kascontrolecommissie 
 

Jan Vergouwen wordt herbenoemd voor 2017. 
  

5. Verslag kascontrolecommissie 2016 
 

Het verslag wordt onder dankzegging aan de commissieleden goedgekeurd en vastgesteld. 
 

6. Jaarrekening 2016 
 

Cees Terpstra licht de jaarrekening 2016 op een aantal punten toe.  
Op de balans valt het hoge banksaldo op. Hierin zit het voorschot van de provinciale subsidie 
voor het Flower Power project. Aan de andere kant van de balans wordt dit gecompenseerd 
door de verplichting dit geld te besteden aan het project. Op de vraag van Rinus van Koulil  
hoe de provincie dit project beoordeelt, antwoordt Kees Kools dat dit gebeurt op basis van 
de verrichte activiteiten binnen het goedgekeurde budget. Er is dus sprake van een 
inspanningsverplichting; niet van een resultaatmeting. 
Het baten en lasten overzicht sluit over 2016 met een positief saldo van € 2.669,02. Dit is na 
de bijdrage van € 1.250,00 aan het Flower Power project. Voorwaar een goed resultaat. 
In de toelichting wordt nog melding gemaakt van de toezegging om € 2.500 bij te dragen aan 
de inrichting van de Ecologische Verbinding Zone (EVZ) Posthoorn zuid. Dankzij 75% 
provinciale subsidie via het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant zal dit leiden tot € 10.000 
inrichting van de EVZ. 
De jaarrekening 2016 wordt goedgekeurd en vastgesteld. Overeenkomstig het advies van de 
kascontrolecommissie wordt het bestuur decharge verleend voor haar financiële 
werkzaamheden over 2016. 
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7. Jaarverslag 2016 
 

Het jaarverslag wordt vastgesteld onder dankzegging aan de coördinatoren voor hun 
bijdragen en aan de leden voor de inspanningen om dit jaar te doen slagen. 
 

8a. Ecologische Verbinding Zone de Posthoorn zuid 
 

Cees Terpstra legt uit dat het stuk ten noorden van de Achterhoeksestraat wordt 
gerealiseerd door de aanwezige bomen en beplanting, aangevuld met planten e.d. via de 
Stika-regeling. 
Voor het zuidelijke deel is het plan dat dit, conform het getoonde inrichtingsplan, wordt 
gerealiseerd met 75% subsidie van de provincie Noord Brabant. De NatuurWerkgroep draagt 
€ 2.500 bij en gemeente Rucphen de rest. Het lijkt er daarmee op dat de gezamenlijke 
inspanningen van ANV en de NatuurWerkgroep tot het gewenste resultaat gaat leiden. 
 

8b. Ommetje de Achterhoek 
 

Cees Terpstra laat de stand van zaken zien. Het traject is nog niet definitief, maar er is een 
oplossing in zicht voor het gedeelte bij de manege. Natuurmonumenten moet nog groen 
licht geven voor het betreden van de weilanden langs de Zwarte Sloot. De verwachting is dat 
de eerste wandeling deze zomer plaats kan vinden. De meeste voorzieningen zijn door de 
vrijdagochtendgroep aangebracht. 
Met het voorstel het ommetje de naam Ommetje de Achterhoek te geven wordt ingestemd. 
 

9. Flower Power 
 

Harrie Tak licht de ontwikkelingen aan de hand van een overzichtskaart toe. Vandaag (21-4-
2017) zijn de voorjaarsakkers ingezaaid met de zeldzame kruiden. Peter Verbeek van 
Natuurbalans is enthousiast over de eerste resultaten van de najaarsakkers. We zitten nu op 
6,5 ha; er zijn dus nog 10 ha in de komende 2-3 jaar te gaan. 
De overzichtskaart en de wandelroutekaart worden aan de volgende nieuwsbrief 
toegevoegd en op de website opgenomen. 
De nieuwe folder wordt uitgereikt met de oproep deze ook te gebruiken voor het werven 
van donaties t.b.v. het Flower Power project. 
 

10. Rondvraag 
 

Geen. 
 

11. Sluiting 
 

Kees Kools deelt mee dat de gemeente er naar streeft de overeenkomst voor het vrijwillig 
landschapsbeheer vóór het a.s. seizoen te ondertekenen. Hij wijst er nog op dat Arjen Stoop 
na de pauze een presentatie geeft over activiteiten van de beheereenheid van het Brabants 
Landschap. 
Vervolgens sluit hij de vergadering en dankt hij de aanwezigen voor hun aanwezigheid en 
inbreng. 


