
Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 25 april 2018 van  
ANV Vockestaert en het Agrarisch Collectief Midden-Delfland 
 
Aanwezig: bestuursleden, werkgroepleden, leden en andere belangstellenden. 
 
Opening en welkom 
Aad Kester, interim voorzitter van de ANV, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, 
ook namens de voorzitter van het Agrarisch Collectief, Aad Kleijweg. 
 
Mededelingen 
* Het voorstel is om de agenda te volgen zonder pauze, zodat we op tijd klaar zijn en onder het genot 
van een hapje en drankje met elkaar kunnen napraten. Er is geen spreker na de pauze.  
* Er wordt nog gezocht naar een nieuwe voorzitter voor de ANV. Er zijn aspirant bestuursleden die 
momenteel ter kennismaking meedraaien met de bestuursvergaderingen.  
* Rob van der Most wordt welkom geheten, hij is onze nieuwe accountmanager bij het 
Hoogheemraadschap van Delfland. 
 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 23 november 2017 
Tekstueel en/of inhoudelijk zijn er geen vragen of op-/aanmerkingen. De notulen van zowel de ANV 
als van het Agrarisch Collectief worden vastgesteld.   
 
Financiën 2017 (penningmeester Dirk v.d. Berg) 
* Eind maart heeft Dirk de jaarrekeningen van de ANV en het Agrarisch Collectief afgerond en 
ingediend bij de accountant. Tot op heden is er helaas nog geen verklaring van goedkeuring 
afgegeven. Dirk had de stukken graag willen bespreken met de vergadering in verband met decharge. 
Er wordt afgesproken dat de verklaring naar de leden gemaild wordt als de goedkeuring van de 
accountant binnen is. Een ieder die op-/aanmerkingen of vragen heeft, kan via deze via de mail 
doorgeven.   
* Afgelopen jaar is er een belastingcontrole geweest. Daaruit is het advies naar voren gekomen om 
aparte administraties te hanteren voor de ANV en Beheer/schaapskudde. Dit heeft met name te 
maken met het feit dat Beheer/schaapskudde belasting (BTW) afdraagt en de ANV niet. Volgend jaar 
hebben we dus 3 jaar rekeningen ipv 2.  
* We krijgen steeds vaker de vraag van buitenaf om kennis en informatie te leveren. Als we dit 
leveren sturen we daarvoor een nota. We zijn erg alert op wát we leveren en aan wie.  
 
Jaarrekening 2017 ANV De ANV heeft een negatief resultaat van €2700, met name vanwege een gift 
aan het Agrarisch Collectief,  zoals tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering besloten.  
De personeelskosten zijn afgelopen jaar gestegen, terwijl de verenigingskosten juist zijn gedaald.  
De financiën rond het Groenfonds zijn ongeveer gelijk gebleven. Vanaf de nieuwe periode is dat er 
ook geld beschikbaar is voor het organiseren van een evenement/activiteit. Dit valt helaas bij de 
eerste aanvraag al tegen. Activiteiten mogen in het agrarisch gebied plaatsvinden, maar als aanvraag 
vanuit de stad. De bijdrage van het Groenfonds  voor het ontwikkelen van ons advies is niet 
toereikend gebleken. Verder varen we financieel een gezonde koers, hopelijk in 2018 ook weer. 
 
Jaarrekening 2017 Agrarisch Collectief 
Er komt €430.000 aan gelden van de provincie binnen voor het uitvoeren van het agrarisch 
natuurbeheer (weidevogelbeheer) door de boeren in het gebied. De kosten voor de organisatie 
wordt hier ook uit betaald. We hebben €9000 extra inkomsten, het saldo onderaan de streep is 
positief. Omdat we een coöperatie zijn, moeten we vennootschapsbelasting afdragen over het 
overschot van subsidiegelden. Er is inmiddels contact geweest om onze coöperatie buiten de 
heffingssfeer te houden, maar dit is niet akkoord bevonden. Pas als het overschot onder de €7500 
ligt, hoeft er geen belasting te worden afgedragen. Wellicht kunnen we  de aanschaf van de 
zonnepompen nog verwerken in dit geheel om de ‘winst’ zo laag mogelijk te houden.  
Het Collectief draait financieel prima, het streven is om de kosten zo laag mogelijk te houden.  



Vraag vanuit de zaal is of er navraag gedaan hoe andere collectieven dat probleem rond 
vennootschapsbelasting probleem oplossen? Ja, zij ondervinden hetzelfde probleem en reserveren er 
ook geld voor. Eventueel kunnen we nog onderzoeken of het interessant is om te switchen van een 
collectief naar een vereniging, dat niet vennootschapsbelasting plichtig is.  
 
Activiteiten van de werkgroepen  
Agrarisch Natuurbeheer (weidevogelbeheer via het Collectief): Aad Kleyweg geeft aan dat er veel 
praat- en regelwerk is, daar gaat veel tijd in zitten. Aad vraagt zich af waarom niet nog meer 
veehouders enthousiast zijn om later te maaien ivm de vogels, er wordt goed voor betaald. Uit de 
zaal wordt opgemerkt dat je eigenlijk echt gevoel bij de vogels moet hebben om het gras te laten 
staan, het geld zou dan vooral bijzaak zijn. Uit de zaal komt een vraag over de verzekering van de 
zonnepompen voor plas/dras. Ze zijn nu verzekerd, het Collectief neemt de verantwoordelijkheid 
voor de verzekering op zich. In het voorjaar zoeken de vogels de natte greppels op. We gaan 
monitoren of er echt meer resultaat is bij plas/dras. Het Louis Bolk instituut heeft ook diverse 
onderzoek lopen in het gebied.   
 
Educatie: Joke Rodenburg geeft uitleg over ons aansluiten bij het Educatieplatform. De educatie- 
boeren die geslaagd zijn, krijgen hun bordje als gecertificeerd educatie boer uitgereikt! Er wordt nu 
hard aan gewerkt om bij elke educatieboer een wasgelegenheid te creëren ivm zoönose.  
Recreatie: Mirjam Warnars nodigt alle aanwezigen uit voor de ‘met Vockestaert de boer op’ dag.  
Er hebben 10 boeren meegedaan met het koe-alert, dat we dit jaar voor het eerst hebben 
georganiseerd. De reacties zijn positief. Op 13 oktober organiseren we een Boeren Oogstfeest bij de 
schaapskudde.   
 
Groenblauwe Diensten (Aad Kester):  
* Groenfonds: Er zijn veel aanmeldingen binnengekomen voor de nieuwe ronde van het Groenfonds. 
Deze zijn gecontroleerd en binnenkort kunnen de contracten getekend worden. We hebben 
hetzelfde bedrag te besteden als de vorige periode, ongeveer €350.000. Er komt een vraag uit de zaal 
over oud grasland. Sommige percelen zijn geschrapt terwijl ze wel oud zijn. We koppelen deze vraag 
terug naar Ferry, hij heeft deze controles uitgevoerd. Gevraagd wordt ook of een perceel oud 
grasland ook beweid mag worden door jongvee? Ja, dat is toegestaan. Deze periode kunnen ook 
Pijnacker en Delfgauw meedoen met het Groenfonds. 
* Natuurvriendelijke Oevers (NVO’s): Deze hebben we nu in drie verschillende polders in beheer, na 
de pilot in de Commandeurspolder. Na dit eerste jaar (van de drie) is Delfland tevreden over de 
samenwerking en resultaten. Voor de NVO’s die niet onder het Vockestaert beheer vallen, is helaas 
geen vergoeding beschikbaar. De Zouteveensepolder krijgen we bijv. niet in beheer, omdat Delfland 
deze voorlopig zelf nog wil doen. Het is veel werk om alle NVO’s na te lopen en gezien het aantal 
medewerkers hebben we nu polders genoeg in beheer.    
 
Beheer en schaapskudde (Lucia Visser): het was een positief jaar, de educatielessen zijn goed 
bezocht en verlopen. De recreatiemomenten zijn goed verlopen, er zijn meerdere middelbare 
scholen/ bedrijven op locatie geweest. De verbouwing is zo goed als klaar. Omdat is gebleken dat het 
toch lastig is om energieneutraal te zijn, is er een aggregaat aangeschaft. Helaas blijft het lastig om 
vrijwilligers te vinden, niet zozeer voor de schapen, als wel voor andere klussen.  
Op de zolder van de boerderij wordt momenteel een museum gerealiseerd, voor het inrichten 
worden nog vrijwilligers gezocht. Dit museum wordt waarschijnlijk geopend op het Boeren  
Oogstfeest. Mirjam Warnars biedt haar hulp aan. Het werken met de ‘zorg’ mensen blijft een 
aandachtspunt. Namens de schaapskudde wordt er een nieuwe beamer en laptop aangeboden aan 
Vockestaert, als dank voor de prettige samenwerking. Deze worden met vriendelijke dank aanvaard 
door het bestuur! De open dag voor de leden komt zeker nog. Er wordt gedacht aan een (woensdag) 
ochtend, een koffiemoment. Het beheercontract voor de gronden loopt nog 2 jaar, voor de periode 
hierna worden voorbereidingen getroffen/over nagedacht. Het contact en overleg met 
Staatsbosbeheer verloopt wat moeizaam.  
 



Projecten (Janet Vijverberg): De Bloesemtocht langs boomgaarden in het gebied was een succes!  
Na het broedseizoen gaan er weer nieuwe Vliegende Wandelpaden open. Wie heeft daar 
belangstelling voor? Er is een vergoeding voor beschikbaar. De cursus Zien en Beleven is weer 
gestart, er is veel belangstelling voor. Bij de Tanthofkade is een bordje geplaatst, met de wens om 
niet te recreëren ivm het broedseizoen.  
 
Rondvraag en mededelingen: 
* Geef op tijd aan het Collectief door als er iets verandert dat van invloed kan zijn op je contract of 
als je iets wil aanpassen! Er gaat hierover ook een brief uit, omdat de opkomst van de agrariërs op de 
vergadering helaas weer laag is.  
* Gevraagd wordt om ideeën hoe we de opkomst van de agrariërs kunnen verhogen? Wellicht 
gecombineerde vergaderigen met LTO? Of één Algemene Ledenvergadering per jaar? Dit lijkt niet 
mogelijk ivm de financiën.  
* Er is een uitnodiging gekomen van Natuurmonumenten om te gaan kijken in polder Noor-Kethel 
polder. Dit vindt plaats op 30 april om 20.00 uur aan de Groeneweg.  
 
 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 
 
 

 


