
 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering  ANV Vockestaert en Agrarisch Collectief 
Midden-Delfland dd. 25 april 2019 in De Paardenstal Schipluiden 

 
1.Opening, welkom en mededelingen  
Penningmeester Dirk v.d. Berg opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, mede 
namens Aad Kleyweg, voorzitter van het Agrarisch Collectief. Het is een heuglijk jaar in 
verband met het 20 jarig bestaan van de ANV. Dirk vraagt of de presentielijst door ieder 
getekend is. De noodzaak hiervan komt later aan de orde.  
Mededelingen: afmeldingen zijn ontvangen van Henk Groenendaal, Jeannemieke Hectors, 
Lucia Visser, Dick Gulliker en Henk Tetteroo. 
 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2018  
Geen vragen/opmerkingen, de notulen worden vastgesteld. 
 
3. Jaarrekening ANV en Collectief 2018 en een financieel overzicht van het Weidevogelpact        
De administraties van de Stichting Schaapskudde en de ANV zijn in 2018 gescheiden. Het 
verloop van het project Weidevogelpact is apart van de ANV genoteerd, dit maakt e.e.a.  
overzichtelijker. Uit de Jaarrekening van de ANV blijkt dat het resultaat niet veel afwijkt van 
de begroting. Het jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van ca. € 8.000,-. Dit 
komt met name door de detacheringsbijdragen die worden doorberekend aan de 
verschillende projecten en onderdelen. Er wordt meer doorgerekend dan er daadwerkelijk 
wordt uitbetaald aan de medewerkers. Het vermogen van de ANV is ca. € 85.000,-. De 
jaarrekening van de ANV heeft een goedkeuringsverklaring gekregen van de accountant. Het 
bestuur krijgt decharge van de vergadering.  
Het bestuur van de ANV heeft nagedacht over een bestemming voor het eigen vermogen. 
Idee van het bestuur is deze gelden in te zetten voor het weidevogel-kerngebied.   
Het weidevogel-kerngebied van 23 ha. is nu verpacht aan 3 agrariërs met inachtneming van 
zwaar beheer om de weidevogels te beschermen. De aankoop van het gebied is gedaan door 
de gemeente. Door een notaris zijn de vereiste beheermaatregelen ingeschreven in een 
register en het gemaakte beheerplan kan uitsluitend door agrariërs worden uitgevoerd. Het 
gebied is door de zware beheerregels minder waard, omdat het economisch gezien minder 
opbrengt.  Deze waardedaling, afwaardering genoemd, wordt gecompenseerd door de 
Provincie ZH met IODS geld. De ANV kan deze percelen nu verwerven van de gemeente, voor 
een bedrag van € 175.000,-. Dit zou betaald kunnen worden door de ANV en de Stichting 
Schaapskudde gezamenlijk.  
Wat vindt de vergadering van dit idee? Één van de leden geeft aan dit een slecht plan te 
vinden. Het land van boeren moet van boeren blijven. Dit wordt weerlegd, het land blijft 
eeuwigdurend een agrarische bestemming houden. Het blijft ook verpacht worden aan de 
boeren. Vervolgens wordt opgemerkt dat de Gemeente de grond dan te duur gekocht heeft. 
Het was eerder BBL grond dat aangekocht is de gemeente. Iemand anders vraagt wat er met 
het gebied zou gebeuren als Vockestaert ophoudt te bestaan? Om dit te ondervangen wordt 
voorgesteld hiervoor een aparte identiteit op te richten en deze eigenaar van de grond te 
laten worden. De opbrengst van de pacht moet voldoende zijn om het gebied voort te laten 
bestaan. De pachter pleegt het beheer en onderhoud. Dus het geheel zou dan financieel 
neutraal zijn. Wat als er geen animo meer voor het pachten van de grond is? Dit is inderdaad 
een risico. Als er geen pachters meer zijn dan houdt het op. Toch lijkt dit een 
onwaarschijnlijk scenario nu. Er wordt gevraagd of de aankoop van de grond door 
Vockestaert een bedreiging is voor de boeren? Antwoord: Met IODS geld was het een aantal 
jaar geleden de bedoeling om 250 ha zwaar natuurbeheer te realiseren. Dit lukte niet, er was 
66 ha te weinig grond beschikbaar hiervoor. Dus met de aankoop van 23 ha. is het veel 
minder dan de oorspronkelijk beoogde 250 ha zwaar beheer. Bovendien is het niet de 
intentie van Vockestaert om meer weidevogel-kerngebied te realiseren.  
 



 
 
Wat als de ANV het niet koopt? Misschien wordt er dan een andere partij gezocht, bv 
Natuurmonumenten. Nico van Paassen merkt op dat er in Amsterdam een particulier is die 
een gebied heeft gekocht die het verpacht met maatregelen voor weidevogels. Dit lijkt 
ongunstiger dan een vereniging van boeren die eigenaar wordt. Het kwartiermakerschap 
(o.a. het voorbereiden van de aankoop en de inrichting van het gebied) lag  eerst bij de 
gemeente maar nu bij Vockestaert. Er wordt gevraagd of het bestuur van de ANV zwart op 
wit kan zetten dat er niet meer grond aangekocht zal worden met het doel de  weidevogels 
te beschermen? Wellicht is dit mogelijk? Hiske Ridder merkt op dat we de betrokkenheid 
van burgers mogelijk mee kunnen nemen in dit traject? Dit lijkt niet handig voor de 
besluitvorming. Maar ondersteuning vanuit de burgerij zou wel welkom zijn. De meningen 
van de leden zijn nu gepeild. Er zijn wel vragen, maar door de meerderheid van de 
vergadering wordt geen bezwaar gemaakt tegen het plan.  
Uitkijkpunt 
Bij het weidevogel-kerngebied is een uitkijkpunt en een stuw gerealiseerd. Dit staat op een 
dijk en ligt in de watergang van het Hoogheemraadschap. Dit houdt in dat er opstalrechten 
gevestigd moeten worden. De vergadering wordt gevraagd of hier bezwaar tegen is. Nee, 
niemand heeft hier bezwaar tegen, dus dit kan geregeld worden. Er zijn voldoende 
aanwezigen (1/5 deel van de leden, zie de presentielijst), om volgens de statuten een 
dergelijk besluit te kunnen nemen tijdens deze vergadering. 
Collectief 
- Dirk meldt dat de Belastingdienst van mening is dat de Coöperatie over de winst 
vennootschapsbelasting moet betalen. Andere coöperaties hebben hetzelfde probleem. 
Maar verenigingen hebben dit niet. We zouden later eventueel naar een vereniging als 
rechtsvorm kunnen omschakelen, maar daarover zullen we later beslissen. In een vereniging 
is het bestuur hoofdelijk aansprakelijk, in een coöperatie niet. Wel heeft een coöperatie 
publicatieplicht. Beide rechtsvormen hebben dus zowel voordelen als nadelen.  
- Als beheerders zich niet aan de voorschriften houden en dit wordt door ons of de NVWA 
geconstateerd, moet dit gekort worden op de uitbetalingen aan de betreffende deelnemers. 
Van de provincie krijgen wij echter wel het gehele bedrag uitgekeerd. Dit leidt tot een 
overschot, wat we (gedeeltelijk) extra kunnen uitkeren, de rest wordt als winst gezien. Dit 
hebben we wel nodig. De coöperatie heeft bij aanvang nl. een lening van de provincie 
gekregen, welke we moeten aflossen. Ook de jaarrekening van de coöperatie wordt 
aangenomen, het bestuur krijgt decharge van de vergadering.  
 
Astrid ontvangt bloemen ivm haar 12,5 jarig jubileum bij de ANV. Ook Janet, Joke en Mirjam 
ontvangen een bloemetje als blijk van waardering.   
  
4. Bestuurszaken  
- Aftredend en herkiesbaar: Dirk van den Berg (penningmeester) en Monique Ammerlaan 
(secretaris). Dirk is al 9 jaar penningmeester. Officieel is dit de maximale bestuurstermijn. 
Toch geeft Dirk aan dat hij herkiesbaar is. De vergadering waardeert dit zeer. Mocht er 
iemand zijn die van cijfers houdt en tijd over heeft, dan is deze persoon zeer welkom, Dirk 
zou graag een opvolger inwerken. Ook onze secretaris stelt zich herkiesbaar. Ook dit wordt 
gewaardeerd. De vergadering herkiest beide bestuursleden.  
- Aftredend en niet herkiesbaar: Kees Dijkshoorn, Corine Zeeuw-Staalduijnen en Aad Kester. 
Kees en Corine worden met een presentje hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet en 
blijven gelukkig actief bij de werkgroep Educatie & Recreatie. Ook Aad Kester, die helaas 
afwezig is, blijft actief bij de werkgroep Groen-blauwe diensten.      
- Nieuw te benoemen bestuursleden: Henk van de Kamp stelt zich beschikbaar als voorzitter. 
Henk draait al een paar maanden mee en dat bevalt van beide kanten. Een groot voordeel is 
dat hij het gebied, de materie en de boeren goed kent omdat hij jarenlang veearts is 
geweest in Midden-Delfland.  
 
 



 
Henk wordt aangesteld als voorzitter en krijgt de voorzittershamer overhandigd. Hans van 
Adrichem en Piet Boekestijn krijgen ook applaus van de vergadering en worden aangesteld, 
beide als algemeen bestuurslid van de ANV.   
 
5. Activiteiten van de werkgroepen   
- Mirjam vertelt over recreatie. Met Vockestaert de boer op was dit jaar bij Nico en Ria van 
Paassen. Was een frisse, geslaagde dag. Er zijn ongeveer 400 bezoekers geweest. Koe Alert is 
voor het 2e jaar georganiseerd. Dit liep iets anders dan gewenst. Volgend jaar wordt de 
boeren eerder gevraagd om zich aan te melden als zij er publiek bij willen. Over de Stilte 
naast de Stad kaart wordt verteld dat er voor 2019 nog genoeg exemplaren zijn, maar dat 
deze vernieuwd zal worden voor 2020. 
- Joke meldt over educatie dat het vervoer van leerlingen naar de boerderij lastiger wordt 
om georganiseerd te krijgen door de scholen. Ook het gebied wordt groter. Pijnacker, 
Nootdorp, Delfgauw en Zoetermeer worden nu ook bediend. De ANV is aangesloten bij het 
Platform Boerderij-educatie, waardoor de educatie verder geprofessionaliseerd is. Zo zijn er 
inmiddels regels over BHV en handen wassen voordat de kinderen gaan eten. Hiervoor heeft 
de ANV mobiele wasbakken aan kunnen schaffen met verkrijging van subsidie. Door het 
Platform is een landelijk congres gehouden in Dronten. De conclusie van Kees en Joke was 
dat wij het in Midden-Delfland treffen met het Groenfonds voor de financiering van 
educatie.  
- Niek Praagman vertelt over de St. Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland. Deze 
bestaat nu 10 jaar. Het doel bij de oprichting was zoveel mogelijk werk in het 
recreatiegebied  door lokale boeren/aannemers te laten uitvoeren. Ieder jaar is het weer 
spannend (gebleken) om dit beheercontract te krijgen, onder Staatsbosbeheer is dit er niet 
beter op geworden. De schaapskudde is een goed middel voor de publiciteit van 
Vockestaert. Zo zijn er op 2e Paasdag 1300 deels betalende bezoekers geweest bij de 
lammetjesdag. Eind 2018 is het Boerenoogstfeest voor het eerst georganiseerd en rond 
Kerst de sheeplighting wandeling. Beide evenementen waren een groot succes. In de 
komende periode volgt openstelling op woensdag en zondag. Op zondag 5 mei is de officiële 
opening van het museum.  
 
6. Rondvraag en afsluiting   
- Men wil graag meer toelichting bij de nieuwe bestuursleden, Henk en Hans zijn voldoende 
bekend. Piet stelt zichzelf voor aan de vergadering. Piet Boekestijn is geboren in de 
Duifpolder en hier tuinder geweest. Hij is woonachtig in Maasland. Heeft nu een tuinderij 
met zijn zoon in De Lier. Weidevogels zijn een hobby.  
- Over de afgetreden bestuursleden wordt gevraagd hoe het bestuur dit achteraf beziet. Zijn 
we hier gelukkig mee? Nee, dit zijn we natuurlijk niet. Wel heel fijn dat zij lid blijven van de 
werkgroepen. De gang van zaken rondom de Ridderlijke Duitse Orde is pijnlijk en lastig. Het 
bestuur van het Collectief had geen mogelijkheden om de RDO te weigeren als deelnemer 
van het Collectief. Het bestuur heeft een gesprek gehad met RDO over de weerstand bij de 
boeren. O.a. om deze reden is een contract voor 1 jaar aangegaan, waarna hun deelname 
wordt geëvalueerd. Nadeel hiervan is echter dat zij na deze periode weer vrij spel hebben. 
- Er wordt opgemerkt dat er te weinig boeren in het bestuur zitten. Dit vindt het bestuur 
ook, er wordt al langere tijd naar nieuwe bestuursleden gezocht. De boeren melden zich 
helaas niet aan.      
 
Na dit officiële gedeelte zijn de aanwezigen geïnformeerd over het laatste nieuws rondom 
de gebiedsmarketing voor Midden-Delfland. Daarna is een fotoreeks met foto’s van Tiny van 
der Meer van Midden-Delfland geprojecteerd. Onder het genot van een hapje en een 
drankje is de avond beëindigd.   


