
 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering Agrarisch Collectief Midden-Delfland 20 april 2017 
 
Aanwezig: bestuur Collectief: A. Kleijweg,  D. vd Berg, M. Ammerlaan, A. Boekestijn en H. van Adrichem en ca. 
10 leden en andere belangstellenden 
Afmeldingen ontvangen van: S. van Haersma Buma, Dick Guliker, N. van Paassen, N. Praagman en Herman 
Doctors van Leeuwen.  
 
1. Opening en welkom 
Voorzitter A. Kleijweg opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Mededelingen 
Geen mededelingen 
 
3. Notulen van de Ledenvergadering op 29 november 2016 
Geen vragen en opmerkingen. De notulen van het Collectief worden vastgesteld.  
 
4. Jaarrekening 2016 Collectief (toelichting door Dirk v.d. Berg) 
* De exploitatierekening van het Collectief bestaat kosten en opbrengsten in de vorm van subsidie. De 
kostennorm voor collectieven is 15%. Ons Collectief komt uit op een kostennorm van 14% in 2016.  De RvO 
gaat alle collectieven controleren. Pas als alle controles gedaan zijn volgt uitbetaling van de subsidie. Deze 
betaling verwachten wij eind mei. Hierdoor hebben we een totaalbedrag van € 130.000,- voor 
legselbeheervergoeding en graslandplanning nog niet uit kunnen betalen. Voor 2016 komt de 
exploitatierekening uit op een negatief resultaat van ca. € 1.700,-. Omdat er meer uitbetaald zal worden dan 
er binnen komt aan subsidie zal er een negatief eigen vermogen ontstaan van ca. € 2.300,-.  
* De vergadering is akkoord en stelt de jaarrekening 2016 vast.  
* De coöperatie wordt in principe gezien als belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Hiervoor willen 
het bestuur een vrijstelling aanvragen.   
* Voor 2017 wordt de subsidie een bedrag van ca. € 430.000,-. 
* De vergadering verleent het bestuur decharge.     
 
5. Coöperatie  
Aad Kleijweg spreekt zijn waardering uit voor het bestuur van de ANV dat het afgelopen jaar zeer veel energie 
heeft gestoken in het oprichten van het collectief. Hij dankt de aanwezige deelnemers van het collectief voor 
hun meedenken en betrokkenheid.  
 
6. Rondvraag 
Geen vragen of opmerkingen.  
 
Voorzitter A. Kleijweg sluit de vergadering.  
 
 
 
 
 
 


