NIEUWSBRIEF 2020–3

Beste leden en donateurs,
Het jaar is bijna voorbij. Het was een
bijzonder jaar en daar is al veel over
gezegd en geschreven. Bijzonder of niet,
we sluiten het wel af en beginnen met
frisse moed aan 2021. Dat wilden we doen
met onze jaarlijkse winterwandeling, maar
we hebben besloten deze uit te stellen. In
deze nieuwsbrief leest u er meer over. Ik
begin met bestuurlijke aangelegenheden
en dat zijn wijzigingen in de functies.
Govert van Dis is nu penningmeester en
ondergetekende
de
voorzitter.
Als
medeoprichter van onze ANV in 2004 ben
ik vereerd met deze functie. Het avontuur
dat we toen met elkaar begonnen is een
succes gebleken.
We tellen veel leden, donateurs en vrijwilligers. Veel leden nemen deel aan het agrarisch
natuurbeheer (ANLb), StiLa, waterschapsranden en weidevogelbescherming. Vrijwilligers
vervullen een onmisbare functie in de weidevogelbescherming en het wandelroutenetwerk. De
goede relatie tussen leden, ondernemers en overige burgers geven aan dat we er samen
verantwoordelijk voor zijn hoe ons gebied zich verder ontwikkeld. Ik neem de lezer ook mee
naar het agrarisch collectief. Zoals u weet is Collectief West-Brabant zes ANV’s groot. Elke
ANV levert een bestuurslid in dit collectief en daarin bekleed ik sinds 2016 de functie van
voorzitter. Het collectief is sterk gericht op het wegzetten van de zogenoemde
beheerpakketten en doet dit in overleg met onze gebiedscoördinatoren. We zitten nu in het
vijfde jaar van de eerste periode van zes jaar. Over het algemeen zie je dat het erg goed
verloopt. Dit valt op bij andere organisaties die zich richten op de transitie in de landbouw. Er
vinden daarom ook gesprekken plaats over toekomstige samenwerking. Hierover wordt u in
de landbouwpers op de hoogte gehouden en ook via de nieuwsbrieven van de drie Brabantse
Collectieven.

Prettige kerstdagen en een gelukkig 2021 toegewenst!

Groeten van de voorzitter, Sjaak van Schie

ANV WINTERWANDELING MET AMERKANTOP UITGESTELD

De winterwandeling wilden we dit keer houden in het nieuwe jaar en in de omgeving van de
Haagse Beemden. Gezien de huidige situatie rondom Corona zien wij geen andere
mogelijkheid dan de wandeling uit te stellen. Wij houden u uiteraard op de hoogte. Vanwege
de onzekere coronaregels kiezen we straks waarschijnlijk voor wat in de wielrennerij het
tijdrit-schema wordt genoemd. Kleine groepjes vertrekken dan onder begeleiding van een
gids en krijgen meer te horen over het gebied waar gewandeld wordt. Er wordt een route
gewandeld via plekken waar toilet en drinken/versnaperingen zijn.

VOORSTELLEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020
Wegens Corona is besloten een digitale ledenraadpleging te houden. Dat is verre van ideaal,
maar de vereniging moest het jaar 2019 nog afsluiten en verder met 2020 en 2021. Via E-mail
zijn op 25 oktober aan alle leden drie voorstellen gedaan. Alle leden werd gevraagd voor 15
november te reageren indien men het oneens was met één of meerdere van onderstaande
voorstellen:
Voorstel 1: Financieel verslag 2019 goedkeuren = akkoord.
Voorstel 2: Begroting 2020 goedkeuren = akkoord.
Voorstel 3: Sjaak van Schie en Martin de Jager benoemen tot bestuurslid = akkoord.
In het bestuur had Govert van Dis al aangegeven te willen stoppen als voorzitter en door te
willen als penningmeester. Het bestuur heeft daarop het volgende besloten:
1. Govert van Dis te benoemen tot penningmeester;
2. Sjaak van Schie te benoemen tot voorzitter.
Inmiddels zijn alle wijzigingen in het bestuur doorgevoerd bij de Kamer van Koophandel.

INNING JAARLIJKSE BIJDRAGE
Wij willen alle leden en donateurs hartelijk danken voor hun steun en belangstelling! Voor
degenen die ons een machtiging voor inning gaven hier de mededeling dat de bijdrage voor
2021 omstreeks februari geïncasseerd zal worden. Wij werken er aan om dit beter te laten
verlopen dan afgelopen jaar. Heeft u nog geen machtiging afgegeven en wilt u dit? Het
formulier hiervoor is te ontvangen door een mail te sturen naar het secretariaat van ANV
Drimmelen: anvdrimmelen@gmail.com. Ook vragen wij uw aandacht om, mocht uw Emailadres onlangs veranderd zijn, dit ook door te geven via: anvdrimmelen@gmail.com. Dit
om te voorkomen dat mail naar een oud E-mailadres van u gestuurd wordt.

PICKNICKBANKEN
Bij wandelen en fietsen in het mooie buitengebied van Drimmelen e.o. hoort natuurlijk een stop
voor het gebruiken van een hapje en drankje. Nu er zoveel meer in het buitengebied wordt
gerecreëerd is het opvallend dat er weer op een kleedje in het gras wordt geparkeerd! Niks
mis mee, maar meer buitenmeubilair kan geen kwaad. Het bestuur van de ANV stelt daarom
4 stuks meubilair beschikbaar om te plaatsen in Drimmelen/Moerdijk. In overleg met de
gemeenten kiezen we de locaties. Wandelgroep Wandelen Op Zondag (WOZ) verzamelde
ook geld bij elkaar en schenken een bank. De exemplaren worden voorzien van de naam van
de schenker. Als bijzonderheid kan ik melden dat ze gemaakt worden door de leerlingen van
de Marlijn academie. Dit is een opleiding instituut in Langeweg waar leerlingen met een
rugzakje een vak leren.

HERPLANT NOTENBOOM
Elke 5 jaar plant het bestuur een notenboom ter viering van een lustrum. Deze bomen worden
geplant langs het fietspad parallel aan de Horenhilse dijk in Hooge Zwaluwe. Helaas bleken
twee eerder aangeplante notenbomen het niet te redden. Er is besloten om een boom direct
te planten en de andere op een later moment. Op onderstaande foto ziet u de nieuw
aangeplante boom.

Figuur 1: de nieuwe notenboom (foto: Sjaak van Schie)

COLLECTIEF ANB WEST-BRABANT

Het jaar 2019 is onlangs positief afgesloten met een bedrag van 85.000 euro winst. Dit
betekent dat er belasting zou moeten worden betaald. Het Collectief West-Brabant is een
coöperatie en dat betekent dat er een manier is om geen belasting te betalen maar een
ledenschuldrekening op te richten. Velen van u zijn hier mee vertrouwd, omdat het een
gangbaar systeem is in de coöperatieve wereld. De ledenraad heeft op 25 november jl. het
concept goedgekeurd, dat door de penningmeester Hans Maathuis is voorgelegd. Zie
onderstaande tekst:
De ledenschuldrekening, die al of niet rentedragend kan zijn, heeft tegenwoordig vaak een
omlopende vorm, waarbij de tegoeden periodiek tot uitkering komen.
•

De tegoeden zijn een vordering van het lid op zijn coöperatie.

•

Deze vordering moet het lid tot zijn winst rekenen in het jaar waarin de vordering
ontstaat.

•

Als de schuld rentedragend is zal de waarde in het economisch verkeer veelal de
nominale waarde zijn.

•

Maar als de ledenschuldrekening niet rentedragend is, zal de waarde van de
ontstane vordering slechts de (lagere) contante waarde zijn.

•

Voor het lid is van belang dat de fiscus akkoord gaat met waardering van de ontstane
vordering op contante waarde.

Het volgende GLB zal per 2023 ingaan. Momenteel worden er ideeën opgehaald over de
inbreng van Nederland voor dit komende GLB. De kaders zijn al gevormd en houden in dat
er minder basis vergoedingen in zitten en meer gerichte. Wat betekent dat? Gericht is dat er
voor het doen of laten van iets betaald gaat worden. De visie hierbij is dat voedselproductie
bij kan dragen in de klimaatdoelen die Nederland landelijk heeft vastgesteld. De rol van de
Collectieven wordt hierbij nadrukkelijk genoemd. Het systeem van de pakketten en
bijbehorende vergoedingen slaat aan en is vrij eenvoudig uit te breiden. Interessant is ook
dat nieuwe (lokale) partijen in willen haken op het systeem. Dit biedt mogelijkheden voor
nieuwe verdienmodellen.

De nieuwsbrief van het Collectief wordt verspreid via MailChimp. Deze blijkt soms in de
spam terecht te komen. Om de nieuwsbrief te ontvangen gaat u naar de website van het
collectief. Hier klikt u onder nieuwsbrieven aan dat u deze wilt ontvangen. Daarna moet u het
volgende E-mailadres: nieuwsbrief@anboostbrabant.nl in uw mailbox aanmerken als zijnde
‘geen spam’.

Sjaak van Schie, voorzitter Collectief ANB West-Brabant

RABO CLUB SUPPORT
De Raboclubkascampagne is door Corona ook een beetje anders verlopen dan anders. Van
25 september tot en met 14 oktober konden leden van de Rabobank weer stemmen op hun
favoriete vereniging of club. In de Amerstreek deden 368 clubs en verenigingen mee, in heel
Nederland waren dat er 30.310! De ANV heeft dit jaar uiteraard ook weer meegedaan en we
zijn heel blij met het resultaat. Het bestuur wil bij deze iedereen hartelijk danken voor hun
stem(men) op de ANV!

BEDRIJFSDONATEUR IN HET ZONNETJE

Wij danken onze bedrijfsdonateurs voor hun steun aan de ANV, Deze niet-agrarische bedrijven
ondersteunt de activiteiten van ANV Drimmelen en toont zo hun betrokkenheid bij het
buitengebied. Mede dankzij hen kunnen wij onze projecten voortzetten. Daarom zetten we
iedere nieuwsbrief een van hen in het zonnetje:

Brieltjenspolder 34
4921 PJ Made
info@lmbvanbeek.nl
www.vanbeekmade.nl

