Notulen Algemene Ledenvergadering 15 april 2021
Aanwezig: Harry Kolman (vz), Cassandra van Altena (s, notulist), Lot Tönis (p), Erwin van der
Speld; zie voor aanwezige leden presentielijst in bijlage
Afwezig: Dirk Muller, Ton van Balken.

1. Opening (20.00)
Harry opent de vergadering. Vanwege de maatregelen rond Covid-19 is de vergadering
online. De gang van zaken rond het stemmen wordt uitgelegd, mogelijkheid tot vragen
stellen is na elk agendapunt en in de rondvraag.
2. Algemene Ledenvergadering 2020
De Algemene ledenvergadering van 2020 is komen te vervallen wegens de uitbraak van de
coronapandemie. Er is door het bestuur artikel 7 van het Huishoudelijk reglement
aangeroepen, waarin staat dat het bestuur beslist bij onvoorziene omstandigheden. De
jaarstukken zijn door het bestuur goedgekeurd.
Naast de ALV zijn vele activiteiten (excursies, lezingen) niet doorgegaan, ook activiteiten
rond het 45-jarig jubileum, zoals de biodiversiteitsdag.
3. Jaarverslag 2020
Cassandra neemt enkele punten activiteiten van 2020 door met de aanwezigen:
- Uitgave ‘Ontdekken is genieten’ door Dirk Muller, met als gevolg veel nieuwe leden;
- Activiteiten van werkgroepen konden gelukkig veelal doorgang vinden;
- Zaken rond ‘ruimtelijke ontwikkeling’ blijft het bestuur volgen, als voorbeeld worden
het vrijmaken van een oeverwand voor oeverzwaluwen genoemd, en het verbeteren
van maaibeheer door Waterschap (dijken) en gemeente (bermen).
Lot licht het financieel jaarverslag toe:
- Samengevat heeft NWB een goed jaar gehad, eigen vermogen is gestegen met bijna
4000,-.
- Contributie was veel hoger dan begroot door de grote toename in het aantal leden,
en door de hoge gift van de Rabobank (clubactie). We zijn wat strenger m.b.t. betalen
van contributie: leden die geen contributie betaald hebben krijgen twee keer een
herinnering per e-mail en één per brief. Als dan nog niet betaald is, wordt het
lidmaatschap opgeheven.
- Kosten excursies/lezingen stuk lager uitgevallen doordat deze niet door konden gaan.
- Voor het jubileumjaar was een bedrag van ruim 5000,- aan kosten begroot. Omdat
voor het boek ‘Ontdekken is genieten’ mooie sponsorbedragen zijn ontvangen,
waren de baten uiteindelijk even hoog en is er quitte gespeeld.
- Kosten van Steenuilenwerkgroep waren vorig jaar al genomen.
Harry geeft het woord aan Günter Peters, lid van de kascommissie bestaande uit Günter en
Guido van Heteren. Günter vertelt dat zij de kas hebben gecontroleerd, en geeft
complimenten over aan Lot.
Er wordt gevraagd aan de aanwezigen om de jaarverslagen goed te keuren en decharge te
verlenen aan het bestuur. Er wordt unaniem ingestemd en decharge verleend.

4. Mutaties bestuur
Harry Kolman is aftredend en herkiesbaar als voorzitter voor 2 jaar. Er wordt unaniem voor
herbenoeming gestemd.
Lot Tönis is aftredend en herkiesbaar als penningmeester voor 3 jaar. Er wordt unaniem voor
herbenoeming gestemd.
Dirk Muller is aftredend en herkiesbaar als algemeen bestuurslid voor 2 jaar. Er wordt
unaniem voor gestemd.
Coen Penders is aangedragen als nieuw kascommissielid. Er wordt unaniem voor gestemd.
5. Verenigingsjaar 2021
Cassandra noemt enkele punten uit het Jaarplan 2021. Activiteiten als excursies en lezingen
worden tot nader order uitgesteld en weer opgepakt zodra de coronaregels dit weer
makkelijker toelaten. Inventarisaties van de werkgroepen kunnen doorgaan. Het bestuur is
voornemens een of meerdere projecten op te zetten met als doel het verhogen van de
biodiversiteit. Verder zal het bestuur zich weer richten op projecten m.b.t. ruimtelijke
ordening en ‘w.v.t.t.k.’.
Lot licht de bijbehorende begroting toe. Een kanttekening is dat de begroting inmiddels
alweer een beetje achterhaalt is: de kostenpost voor het project m.b.t. verhogen
biodiversiteit zal waarschijnlijk 4000,- lager uitvallen dan begroot. Enkele plannen waarvoor
budget voor was gereserveerd blijken (op dit moment) geen geld te kosten.
Er is begroot dat er wordt ingeleverd aan vermogen, maar NWB staat er financieel goed
voor, het bestuur acht dat daarom verantwoord. Lot nodigt leden uit ideeën aan te dragen
voor nieuwe projecten voor NWB. Harry herhaalt deze oproep.
Er wordt instemming gevraagd voor de plannen. Er wordt unaniem ingestemd.
6. Rondvraag
Coen van Tuijl: worden de ontwikkelingen m.b.t. ruimtelijke ordening proactief gevolgd?
Harry antwoordt dat het bestuur reageert op uitnodiging van bijvoorbeeld gemeente, of
inderdaad zelf in actie komt als een project de interesse wekt. Harry roept leden op om
projecten aan te dragen om deze onder de aandacht van het bestuur te brengen.
Coen vervolgt: de gemeneente is bezig een Biodiversiteitsplan op te zetten met
bijbehorende enquête voor inwoners. Is de enquête al verstuurd?
Harry zal bij Dirk een update vragen.
Evelien Tamis: heeft NWB het gevoel dat ze gehoord worden door de politiek, of zou NWB
input willen geven voor bijvoorbeeld verkiezingsprogramma’s voor politieke partijen? M.n.
in Maasdriel waar Evelien burgerraadslid is.
Harry geeft aan dat er makkelijker contact is met de gemeente Zaltbommel, en maakt graag
gebruik van de uitnodiging om via Evelien op de hoogte gehouden te worden van
ontwikkelingen in Maasdriel.
Wil NWB ook jeugdactiviteiten organiseren, eventueel in samenwerking met
Bommelerwaard beweegt?
Harry geeft aan dat hier binnen bestuur over gebrainstormd wordt, wordt volgende
bestuursvergadering behandelt.
Kunnen er ook online lezingen gegeven worden?

Harry antwoordt dat hier over is nagedacht, maar dat dit erg arbeidsintensief is als je het
goed wilt doen. Het wordt op de agenda voor volgende bestuursvergadering gezet.
Wat kost een steenuilenkast?
Harry zal vanuit de steenuilenwerkgroep contact opnemen hierover met Evelien.
Cynthia Stekelenburg: inventariseert NWB ook vleermuizen?
Harry antwoordt dat er geen werkgroep is. Cassandra geeft aan hier wel iets in te zien, wordt
op de agenda voor volgende bestuursvergadering gezet.
Pieter van Santen: wat is de indruk van NWB m.b.t. de pilot op de dijk (vroeg maaien)?
Cassandra antwoordt dat voor zover NWB dit heeft kunnen waarnemen de vegetatie niet
achteruit gegaan lijkt te zijn, maar het is afwachten op de conclusies van de proef van het
Waterschap.
Pieter brengt Beersteeg-West onder de aandacht, er kan nog voor 28 april een zienswijze
worden ingediend.
Harry geeft aan dat NWB liever had gezien dat er niet gebouwd wordt, maar dat NWB wel
advies heeft gegeven (en heeft ingesproken op de raadsvergadering) over de groene
inrichting van het gebied en o.a. een plantenlijst heeft aangedragen die is overgenomen. Een
zienswijze staat niet op de planning, maar daar zal nog overlegd over worden.

7. Sluiting (21.15)
Harry dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng. Marieke wordt bedankt voor de
technische ondersteuning. Harry sluit de vergadering.

Cassandra van Altena, 18 april 2021
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