
Notulen Algemene Ledenvergadering 21 maart 2022 
 
Aanwezig: Harry Kolman (vz), Cassandra van Altena (s, notulist), Lot Tönis (p), Ton van 
Balken; zie voor aanwezige leden presentielijst in bijlage. 
Afwezig m.k.: Erwin van der Speld, Dirk Muller  
 
 
1. Opening (19.30) 
Harry opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in de Grote Aak. Gelukkig 
kunnen we elkaar eindelijk weer zien na 2 jaar corona.  
Erwin en Dirk konden de vergadering helaas niet bijwonen. 
 
 
2. Jaarverslag 2021 
 
Notulen ALV 15 april 2021 
Harry vraagt of er nog er nog opmerkingen zijn over de notulen van de vorige ALV. Er zijn 
geen vragen of opmerkingen. De notulen worden vastgesteld, met dank aan de notulist. 
 
Jaarverslag 2021 
Cassandra neemt enkele punten activiteiten van 2021 door met de aanwezigen: 

- In 2021 konden veel excursies en lezingen geen doorgang vinden vanwege corona. 
- Ondanks dat we weinig hebben kunnen doen aan onze zichtbaarheid, is de 

Natuurwacht gegroeid met 65 leden. 
- Werkgroepactiviteiten konden gelukkig grotendeels doorgaan: 

o De werkgroep Landschapsbeheer heeft de werkzaamheden in het elzenbos 
ten noordwesten van de wiel voortgezet; 

o Er is een folder uitgekomen van de heemtuin en kruidentuin, ook op de 
website te vinden; 

o De vlinderwerkgroep had door het hoge water in de zomer een bijzonder 
teljaar. Er zijn 14 soorten dagvlinders in de Arkenswaard, 16 soorten in de 
Bovenpolder Hedel, en 17 soorten in de Lieskampen geteld; 

o Werkgroep vogels heeft een inventarisatie uitgevoerd in de Lieskampen: 60 
soorten waargenomen. Verslag staat in het magazine; 

o Werkgroep kleine marterachtigen heeft de hermelijn op de camera 
vastgelegd, en diverse nieuwe territoria gevonden, waaronder van de 
steenmarter ten westen van de A2 (uitbreiding vanuit het oosten); 

o Werkgroep steenuilen heeft 86 kasten onder beheer, en 48 jonge steenuilen 
geteld. 6 kasten zijn niet bezocht, dus dit aantal kan in werkelijkheid hoger 
zijn; 

o Er is een nieuwe akkervogelwerkgroep opgericht in samenwerking met 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de Capreton. De patrijzentellers 
vallen nu ook onder deze groep. 

 
Financieel jaarverslag 2021 
Lot licht het financieel jaarverslag toe: 



- Het eigen vermogen was opgedeeld in drie delen, maar wordt nu onder één noemer 
gebracht. 

- De uitgaves bij Algemeen zijn lager uitgevallen dan begroot, maar de uitgaves bij de 
andere posten zijn wat hoger uitgevallen. Het resultaat is echter positief. 

- We zien een grote stijging in de contributie door het groei in het aantal leden. De 
opbrengst via de Rabobank Clubsupportacite was wat lager dan andere jaren, maar 
nog steeds aanzienlijk. 

- Er zijn minder kosten uitgegeven voor excursies, lezingen en de ALV vanwege corona. 
- Er waren 459 betalende leden, en 8 wanbetalers die zijn uitgeschreven als lid na 2x 

herinnerd te zijn aan het betalen van de contributie. 
- Werkgroep landschapsbeheer heeft meer inkomsten dan begroot door het succes 

van de verkoop van hout, en door een legaat van een lid. De wens was om dit geld 
(1000,-) ten goede te laten komen van de heemtuin en kruidentuin; er is hier een 
bosmaaier van aangeschaft. 

- De kleine marterwerkgroep heeft 2 wildcamera’s aangeschaft. 
- De patrijzenwerkgroep heeft van de vergoeding van 2020 een telescoop aangeschaft; 

voor 2021 is de vergoeding pas in 2022 ontvangen. 
- Er is nog voor 768,- aan boeken (Bommelerwaard Natuurlijk) verkocht. 
- Er is 1000,- uitgegeven aan de vergroening van een schoolplein. 
- Vlinders in de Klas is weer op een paar scholen uitgevoerd. 
- Er is 5x een nieuwsbrief over de Kloosterwiel en Heemtuin en Kruidentuin 

rondgebracht. Deze nieuwsbrieven worden, net als het magazine, door vrijwilligers 
rondgebracht, wat de portokosten enorm drukt. 

 
Kascommissie 
Op 27 januari heeft de kascommissie, bestaande uit Günter Peters en Coen Penders, de 
jaarrekening en boekhouding goedgekeurd. Lot vraagt aan de commissie of er nog 
opmerkingen zijn. 
Günter: Het zag er keurig uit, een perfect stukje werk. 
Met complimenten aan de penningmeester van de voorzitter. 
 
Harry vraagt of de aanwezigen om de jaarverslagen goed te keuren decharge willen verlenen 
aan het bestuur. Er wordt unaniem ingestemd en decharge verleend. 
 
 
3. Mutaties bestuur (en waardering inzet Hans Wijkhuisen) 
Cassandra van Altena is aftredend en herkiesbaar als secretaris voor 3 jaar. Er wordt 
unaniem voor herbenoeming gestemd. 
Erwin van der Speld en Ton van Balken zijn aftredend en herkiesbaar als algemeen 
bestuurslid voor 3 jaar. Er wordt unaniem voor gestemd. 
Gerard Roeling is aangedragen als nieuw kascommissielid. Er wordt unaniem voor gestemd. 
 
Harry kondigt een leuk intermezzo aan, Ton neemt het woord: 
De werkgroep Landschapsbeheer is een heel belangrijke werkgroep voor de Natuurwacht. 
Het is een groep die fysiek zwaar werk verzet. Eén van de mensen die zich vol inzet is Hans 
Wijkhuisen: als Hans er niet is, hebben we een probleem! Hans kan onvoorstelbaar goed 
werken met de kettingzaag, wat een link werkje is. Zijn vader is zijn voorbeeld, die wordt nog 



gemist in de werkgroep, maar Hans is een waardige opvolger. Hans zet zich al 25 jaar in voor 
de werkgroep, waar Ton en de Natuurwacht hem zeer dankbaar voor zijn. Als blijk van 
waardering krijgt Hans een Certificaat voor zijn inzet, en een bos bloemen overhandigt. Een 
warm applaus volgt. 
 
Ton voegt nog toe dat door storm Eunice er veel bomen zijn omgegaan. Het is een te grote 
en gevaarlijke klus voor de werkgroep om deze weg te halen, de gemeente heeft daarom 
Koert van Geffen ingehuurd om deze weg te halen, dit gebeurt later deze week. 
 
4. Verenigingsjaar 2022 
 
Jaarplan 2022 
Cassandra noemt enkele punten uit het Jaarplan 2022: 

- Excursies en lezingen worden weer opgepakt. 
- Het bestuur zal zich weer richten op projecten m.b.t. ruimtelijke ordening en 

‘w.v.t.t.k.’ 
- Er wordt gestart met de Vogelatlas Bommelerwaard: een overzicht van alle broed- en 

wintervogels van de Bommelerwaard. De tellingen vinden de komende drie jaar 
plaatst, Sovon zal helpen met de data verwerken. Doel is om de resultaten in een 
boek te publiceren en deze uit te brengen in het jubileumjaar 2025, als de 
Natuurwacht 50 jaar bestaat. De kosten voor het boek zijn lastig in te schatten 
(afhankelijk van aantallen, grootte, sponsoring, stijgende papierprijs, etc.), maar de 
Natuurwacht wil alvast 10.000,- reserveren voor het project. 

- Er wordt onderzocht of een kavel in Velddriel in eigendom van het kerbestuur 
gepacht kan worden. De Natuurwacht is hierover in gesprek met de Capreton, voor 
advies en subsidieaanvraag. Voor dit jaar is hier 750,- voor begroot. 

o Vraag Gerard Roeling: wat wordt de pachttermijn, want het is zonde om het 
gebied te ontwikkelen voor een korte periode, als daarna het gebied weer 
gepacht wordt voor agrarische activiteiten die de maatregelen teniet doen.  
Ton antwoordt dat dit inderdaad belangrijk is, en dat dit nog onderzocht 
wordt. 

o Vraag Rien Melis: zitten de slootkanten bij de pacht, of moeten deze door de 
agrariër beheerd worden? 
Ton antwoordt dat de pachter hier verantwoordelijk voor is. 

o Vraag Jacomien Steenis: wat is de bestemming op dit moment? 
Ton antwoordt dat de kavel een agrarische bestemming heeft, maar dat deze 
deels ‘afgewaardeerd’ zal worden naar natuur. 
 

Begroting 2022 
Lot laat de begroting zien en licht deze toe voor de diverse groepen. De reservering van 
10.000,- voor de vogelatlas wordt nogmaals genoemd en toegelicht: dit bedrag staat niet 
vast, maar we willen hier alvast rekening mee houden. 
 
Er wordt instemming gevraagd voor de plannen. Er wordt unaniem ingestemd. 
  



5. Rondvraag 
Elizabeth Ter Meulen: in het Jaarverslag 2021 staat iets over Twitter, waar is deze pagina te 
vinden? 
Cassandra: @NWBommelerwaard 
Harry meldt nog dat de website een update heeft ondergaan, waardoor werkgroepen nu 
makkelijker hun activiteiten kwijt kunnen. 
 
6. Sluiting (20.35) 
Harry dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng. Er kan nog een kopje koffie/thee 
genomen worden om wat na te praten.  
Harry sluit de vergadering. 
 
 
Cassandra van Altena, 25 maart 2022 
 
 
Bijlage: presentielijst 

 Voornaam Achternaam 

1 Harry Kolman 

2 Cassandra van Altena 

3 Lot Tönis 

4 Hélene van Ommen 

5 Rien Melis 

6 Guido van Heteren 

7 Marian Roeling 

8 Gerard Roeling 

9 Elizabeth ter Meulen 

10 Hanneke Verheul 

11 Arnout de Mooij 

12 Hans Wijkhuisen 

13 Günter Peters 

14 Lina Slotboom 

15 Coen Penders 

16 Jacomien Steennis 

17 Hans Welbie 

18 Ton van Balken 

 


