
 
Notulen van de jaarvergadering van Wierde en Dijk 

Dinsdag 3 maart 2020 in café Hoornstertil, Mernaweg 60 in Wehe-Den Hoorn 

Aanvang 20.00 uur. 

1. Opening: de leden worden welkom geheten door Geert Bos en de vergadering wordt geopend. 

2.  Verslag Algemene Ledenvergadering 21 februari 2019 (zie bijlage); geen opmerkingen. 

3. Verantwoording gevoerde beleid     -   Activiteitenverslag wordt gegeven door Piet.  

Attie Bos geeft nog een terugblik en voorzet voor het ALB; 14 juni was er de slotbijeenkomst van het 
project ALB. Hieraan gekoppeld was er al een evaluatie geschreven die ook naar de provincie is 
gegaan. Voor een reeds geplande bijeenkomst van Provincie en gemeentes, zijn de aanbevelingen 
van het ALB meegenomen. Een van de punten is de communicatie tussen boeren, architecten en… 
Wordt vervolgd. In dit verlengde liggen ook de plannen met het college voor Rijksbouwmeesters in 
het kader van landschapsinclusieve landbouw. 

Albert-Erik de Winter doet nog de oproep om aan te geven als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn 
in het ontvangen van informatie over een avond over ecologisch boerenerf- en tuinbeheer. 

Harry Hoving: geeft een toelichting op o.a. de Bijenapp en de functionaliteiten. Op 27 maart wordt 
deze definitief gelanceerd en te downloaden in de appstore (Apple en Android). In Bedum is er een 
werkgroep van zo’n 25 personen. Met diverse partijen worden er allerlei gebieden in/rondom Bedum 
bij-vriendelijk worden ingericht. 

? Vraag over het project Raandjes en Kaantjes (Tjeerd) om hier aandacht aan te besteden? Dit heeft 
onze aandacht, met als aanvulling dat ook het CMG hier wellicht een rol in kan spelen. 

? Vlinderproject: een aantal veldjes die niet goed zijn opgekomen. De tip is om de Cruijdthoek uit te 
nodigen om ter plekke advies te geven over mengsel. Dit wordt meegenomen in het bestuur. 

                                                                     -   Financieel verslag: Harry geeft een uitleg over de Balans en 
Staat van Baten en lasten 2019. De cijfers en overzichten (voor zover deze te lezen zijn) worden 
toegelicht. Ook komt er een uitleg over de post Bijzondere opbrengsten. Ook wordt er een 
toelichting gegeven over de ANBI-status van de vereniging in combinatie met het eigen vermogen.  

? Er zit een verschil in de Balans van 2018 en 2019. Hoe komt dit. Het verschil zit in het bedrag van de 
ALB. 

Begroting (punt 6): Harry geeft een toelichting over de begroting 2020.  

4. Verslag van de kascommissie; de kascommissie bestaand uit Cees de Winter en Teake Boersma 
hebben de stukken gecontroleerd en naar behoren gevonden. Wel valt het op dat er veel bezittingen 
zijn, maar daar wordt aan gewerkt. Het voorstel is om het bestuur decharge te verlenen. Dit wordt 
door de vergadering met applaus bevestigd. Cees en Teake worden bedankt voor de verleende 
diensten.                                      

5. Benoeming nieuw kascommissielid: Jurtko Boerema neemt als nieuw lid van de kascommissie voor 
het komend jaar zitting. 



 
7. Bespreking conceptbeleidsplan; Geert ligt toe dat het nodig is om aanpassingen te doen t.a.v. het 
eigen vermogen. Daarbij zijn er wel eens interessante projecten waar we als Wierde & Dijk op 
kunnen en willen investeren in de vorm van een biodiversiteitsfonds. Deze ontwikkelingen hebben 
geleid tot het liggende conceptbeleidsplan, waarbij er ook een statutenwijziging nodig is. 

?  Het aansluiten bij bestaande organisaties is een goed initiatief. Een financieren van projecten van 
derden onder de ‘vlag’ van Wierde & Dijk wordt door de inspreker niet als positief ervaren, zeker 
gezien de ANBI-status. 
Het geld kan men ook op de balans houden, onder een bepaalde noemer. 
 in antwoord op het anders wegzetten van geld geeft het bestuur het voorbeeld van het aankopen 
van een stuk grond voor een bijentuin, waar er geld voor beheer apart gezet moet worden. 
 de nadere voorwaarden en eisen voor dit fonds moeten nog verder worden uitgewerkt. De 
bedoeling is wel om het dicht bij Wierde & Dijk te houden. In ieder geval dicht bij de leden en in het 
gebied van Wierde & Dijk. De gebiedsomschrijving graag meenemen in de voorwaarden en/of 
beleidsplan. 

? Er wordt instemmend gereageerd bij de vorige spreker. Opmerking om goed in de gaten te houden 
wat we met het fonds willen: 
 Nogmaals, de projecten die gefinancierd zullen worden, liggen in het verlengde van Wierde & Dijk 
 fonds te bevordering van de doelstelling van W&D 

? Waar ligt de beslissingsbevoegdheid voor de projecten?  
 het eerste antwoord is bij het bestuur of bij een nog in het leven te roepen commissie.  

? Wordt alles terugbetaald? 
 dat hoeft niet. Tot nu toe heeft W &D leningen verstrekt. Met dit fonds willen we initiatieven een 
kans geven. 

? Komt er een restrictie op de hoogte van het bedrag dat uitgegeven wordt. Bij hogere bedragen dat 
er nog toestemming vereist is. 

Het bestuur zorgt ervoor dat er een nieuw voorstel wordt geschreven welke teruggekoppeld wordt 
naar de leden. Aanvullend op dit punt wordt er ook uitgezocht wordt bij de notaris hoeveel leden er 
nodig zijn om uiteindelijk dit ook statutair te regelen. 

Beslissing over punt 4: aankoop Ter Laan voor € 1061,- met als voorwaarde dat er een schone grond 
verklaring ligt.  
We regelen zelf een schone grond verklaring, óf in een voorstel naar de NAM; als de grond 
verontreinigd is, zijn de kosten voor de NAM. Als de grond schoon is, zijn de kosten  voor ons.  

? Principiële vraag over de koers van W&D. Deze gaat wel anders als wat er tot nu toe gebeurd is, 
zoals wat betreft aankoop en beheer. Als het gaat over uitsluitend beheer, dan is er geen risico. 
 Hier ligt wel een kans voor ons als ANV met aansluiting bij burgers/ tuinen / gronden. 
? Aansluiting bij boeren en erven is wellicht ook een mogelijkheid om nieuwe projecten te 
genereren?  
 Voor wat betreft uitvoering van maatregelen t.a.v. natuurbeheer ligt de uitvoering bij de 
Collectieven. Andere projecten zoals het vroegere SNL, zijn er niet meer. 



 
Wel is het positief dat de vergadering de bakens van de ANV terug ziet komen. W&D heeft als 
voordeel dat er een breed ledenbestand is. Het bruggen slaan tussen verschillende groepen is er wel 
een grote kans! Een voorbeeld hiervan is het project boerenerven en tuinen.  

Bij alle nieuwe ontwikkelingen niet uit het oog verliezen dat al lopende projecten wellicht nog 
aandacht verdienen zoals het continueren van de inzaai/ voortgang van de gebieden van de 
vlindertuin.  

8. Bestuurswisselingen, aftredend  zijn Koos Koop en Attie Bos.  

Marjan van Dongen uit Schouwerzijl en Aniëla Sirks zijn bereid om plaats te nemen in het bestuur. Na 
een voorstelronde volgt de opmerking dat er in de statuten staat dat er meer boeren dan burgers in 
het bestuur zitting moeten hebben. Dit vereist dus een statutenwijziging. Dit punt wordt 
meegenomen door het bestuur. 
De voorzitter vraagt de vergadering om in te stemmen met de voorgestelde bestuursleden. De 
vergadering bevestigd met applaus. Daarna wordt Aniëla gevraagd om de functie te aanvaarden, zij 
beantwoord dit met ‘ja’. 

Onder grote dankzegging wordt er afscheid genomen van Attie en Koos. Piet overhandigt aan beide 
een presentje in de vorm van een mooi afgedrukte foto. 
Koos bedankt Geert, maar ook de vereniging, de leden en alles wat het Koos gebracht heeft; 
kennissen, kennis van het gebied en veel meer. Het dankwoord van Attie gaat over de samenwerking 
tussen boeren en burgers. Daarbij met warme herinneringen aan het project ALB en wenst het 
bestuur veel succes!  

9. Rondvraag: 

? Voorstel: serieus nadenken over het betrekken van jongeren bij de vereniging, bijvoorbeeld door 
basisscholen erbij te betrekken of een jongerengroep van W&D, Kees Overdevest is bereid om mee 
te denken. 
 het bestuur neemt dit mee. Zo ook de  
 met aanvulling van mw Beemsterboer, betrokken bij IVN 
 Vanuit CMG wordt hier ook aandacht aan besteed, ook regionaal. 

10. Sluiting formele gedeelte 

Het tweede deel van de avond werd verzorgd door Albert-Erik de Winter over het onderwerp                                          
‘Natuur en Cultuur op kerkterreinen’. 

 


