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Verslag van de Algemene ledenvergadering van de NatuurWerkgroep gemeente 

Rucphen op 20 april 2018. 

1. Opening: 

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

Er hebben zich 6 leden voor deze vergadering afgemeld. 

Er zijn overeenkomstig de presentielijsten, naast de 5 bestuursleden, 13 leden aanwezig. 
 

2. Mededelingen: 

Kees Kools legt uit wat het bestuur heeft gedaan om te voldoen aan de nieuwe 

privacyregels. Iedereen die op de verzendlijst staat van geïnteresseerden voor de 

nieuwsbrief heeft de vraag gekregen of hij of zij daar nog op wil blijven staan. Enkele 

personen zijn op hun verzoek afgevoerd van de lijst. T.a.v. het ledenbestand hebben de 

bestuursleden en de administrateur een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 
 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 17 november 2017: 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4. Verklaring kascommissie over 2017: 

Er wordt met applaus ingestemd met de verklaring. 
 

5. Jaarrekening 2017: 

Toine Wagemakers licht toe dat de balansverhoudingen zijn gewijzigd door het lagere 

banksaldo en de lagere verplichtingen voor Flower Power. Tevens licht hij de belangrijkste 

zaken over de baten en lasten toe. De jaarrekening 2017 wordt vervolgens vastgesteld. 
 

6. Jaarverslag 2017: 

Het jaarverslag wordt onder dankzegging van de coördinatoren en vrijwilligers vastgesteld. 
 

7. Samenstelling kascontrolecommissie 2018: 

Peter van Dorsten stelt zich voor aan de vergadering. Hij wordt voor 2 jaar aangesteld als lid 

van de kascommissie. Hij en Piet van den Bergh vormen de kascommissie voor 2018 
  

8. Flower Power: 

Harrie Tak licht de stand van zaken toe. Vandaag (20 april) zijn de laatste zomerakkers 

ingezaaid. In totaal zijn er 18 winter- en zomerakkers ingezaaid met een oppervlakte van 

bijna 8 ha. Er is meer gerst dan rogge ingezaaid, omdat daardoor de bloemen beter te zien 

zijn. Harrie laat de nieuwe akkers de revue passeren. Op 15 mei is de eerste inventarisatie. 

Het bewerken van de akkers met de schijveneg is goed bevallen. Op de akker van Shockwave 

(Scherpenbergsebaan) is geprobeerd het vele kweekgras te verdringen met koolzaad. Daar 

dit niet gelukt is, wordt de akker nu regelmatig bewerkt. 
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9. Alle bee(s)tjes helpen: 

Cees Terpstra kondigt de crowd-matching actie met de provincie Noord Brabant aan. Het 

doel is om via crowd-funding voor natuur zelf € 2.500 voor het Flower Power project in te 

zamelen. Dit bedrag wordt dan door de provincie verdubbeld. 
 

10. Rondvraag 

Hans Maathuis deelt mee dat de actie ‘Netjes op het erf’ van de ANV, die gericht is op meer 

bloemen op het erf, voerkuilen en overhoekjes aanslaat. 
 

Piet van den Bergh vraagt zich af of twee ledenvergaderingen per jaar, gezien de geringe 

opkomst, wel zin heeft. Waarom niet een keer in het voorjaar, eventueel te combineren met 

een wandeling door de Heemtuin. Jan Kievit raadt aan meer leden te trekken met een goede 

spreker na de pauze. Het bestuur zal zich hierover beraden. 
 

Hans Maathuis deelt mee dat hij afgelopen woensdag (18 april) met Rinus van Koulil bij de 

provinciale uilenavond is geweest. Inmiddels is de kerkuil van de rode lijst af. 

Hans en Rinus zijn ook naar de startbijeenkomst van het weidevogelseizoen geweest. Hier 

waren meer dan 300 vrijwilligers aanwezig. 
 

11. Sluiting 

Kees Kools sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen. Hij deelt mee dat na de pauze 

de film over de Pannenhoef wordt gedraaid. 

In de pauze wordt het Flower Power biertje geproefd. De bedoeling van de streekproducten 

was geld genereren voor het project. Door allerlei voorschriften is dit niet haalbaar. Wel 

worden ze nog ingezet voor de naamsbekendheid van het project. Naast het biertje wordt 

Flower Power honing via de bijenboerderij in Strijen ontwikkeld. Verder wordt er een 

geschikt banketproduct gezocht. De streekproducten worden, als alles goed gaat, als proef in 

de Plus in Rucphen verkocht. 


