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Verslag eerste algemene ledenvergadering 2016 

Coöperatieve Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek 

 

Datum  dinsdag 17 mei 2016 
Tijd  20:00 – 21:30 uur 

Locatie Café Mentink, Groenloseweg 57, 7261 RM te Ruurlo 

 
Aantal uitgenodigde leden: 344 

Hiervan zijn 322 leden uitgenodigd zijn via mail en 22 leden d.m.v. een 

uitnodigingsbrief. 
Aanwezig: Uitgaande dat alle aanwezigen de presentielijst getekend hebben, waren er 27 

personen aanwezig inclusief het voltallige bestuur van VALA (7 personen), Yvette 

Ruesen en Rob Geerts. Van deze 27 personen zijn er 6 of 7 niet stemgerechtigd 
omdat ze niet deelnemen in ANLb 2016. 

Afwezig mk: Henk Berenschot (Winterswijk), Hetty Harmsen en Willem Sleijster (beiden Baak). 

  

1. Opening door voorzitter Dick Looman 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze eerste algemene 

ledenvergadering van VALA. Dick geeft kort weer wie VALA is en wat VALA doet aan de 

hand van een tweetal sheets.  
 

 
2. Vaststellen van de agenda  

De agenda zoals deze vooraf is toegestuurd wordt door de vergadering ongewijzigd 

vastgesteld. 

 
3. Bestuur  

a. Voorstellen bestuur. Het bestuur stelt zich aan de vergadering persoonlijk voor. 

Elke onderliggende ANV draagt een bestuurslid voor, dit zijn 6 bestuursleden. Als 
7e bestuurslid maakt Arie Schoemaker van WCL Winterswijk deel uit van het 

bestuur. Rob Geerts is ambtelijk secretaris. 
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b. Bestuursverkiezing  

De vergadering stemt in met de samenstelling van het bestuur. Dick dankt de 

vergadering namens het bestuur voor het gestelde vertrouwen. 

 
4. Mededelingen  

Yvette Ruesen, aangesteld als manager van VALA (én van de 2 andere collectieven in 

Gelderland), stelt zich aan de vergadering voor. Yvette geeft aan de hand van 3 sheets 
toelichting op de taken die VALA in 2016 moet uitvoeren. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

5. Lidmaatschap ANV  

Jacqueline Collou geeft een toelichting op het lidmaatschap van de coöperatie en contributie. 
Het lidmaatschap van VALA is gekoppeld aan het meedoen met ANLb. Indien men een contract 

ANLb tekent met VALA is men automatisch lid van VALA. Andere vormen van lidmaatschap kent de 

coöperatie niet. Contributie wordt niet geheven. 
Bij het aangaan van een contract ANLb is men echter wel verplicht lid te worden van de 

onderliggende ANV. Aan dit ANV-lidmaatschap is wel contributie verbonden. Op deze wijze lopen 

de ANV’s niet het risico dat leden bij de ANV’s weglopen, nu ze automatisch lid zijn van VALA. 

Naast ANLb hebben de ANV’s vaak andere projecten waar de leden aan deel kunnen nemen, denk 
bijvoorbeeld aan de Regeling Landschap voor de aanleg van landschapselementen of 

akkerrandenprojecten. Verder profiteren ze van nieuwsbrieven, excursies en cursussen die de 

ANV’s verzorgen. Kortom waar voor hun lidmaatschapsgeld. 
Yvette Ruesen zegt toe een A4-tje op te stellen met uitleg over lidmaatschap VALA-ANV en dat op 

de website van VALA te plaatsen. 

 
6. Jaarverslag 2015  

Rob Geerts vraagt de vergadering of er nog vragen zijn op of n.a.v. het jaarverslag 2015. 

 Wilfried Klein Gunnewiek, coördinator bij ANV Berkel & Slinge, merkt op dat in het 
jaarverslag 2015 LTO in de persoon van Peter Schrijver een bestuurszetel had maar 

in 2016 LTO niet meer voorkomt op bestuursledenlijst. 

Dick Looman geeft hier een toelichting op. LTO heeft een bestuurszetel in VALA als 
externe organisatie, net zoals WCL Winterswijk. Dit omdat VALA vindt dat deze 

organisaties met hun netwerk, kennis en ervaringen een toegevoegde waarde 

hebben in het bestuur van VALA. Momenteel is de bestuurszetel van LTO vacant, 

omdat Peter Schrijver een bestuursfunctie in een ander organisatie heeft aanvaard 
en geen deel meer uit maakt van het LTO bestuur. Momenteel verkeert LTO in een 
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reorganisatie wat betreft samengaan van regionale afdelingen. Wanneer dat is 

afgerond zal duidelijk worden welke kandidaat vanuit LTO Peter Schrijver in het 

bestuur van VALA zal opvolgen. 

 
 

7. Huishoudelijk reglement 

Arie Schoemaker geeft toelichting op het Huishoudelijk Reglement van VALA. De 
Vergadering heeft kennis kunnen nemen van het Huishoudelijk Reglement dat op de 

website van VALA te vinden is (www.de-vala.nl).  

 
8. Acties vanuit de Statuten en het Huishoudelijk Reglement 

Uit de Statuten van VALA en het Huishoudelijk Reglement volgen een aantal acties 

waarover de Vergadering een besluit moet nemen. Het betreft de volgende punten die door 
Arie Schoemaker worden toegelicht: 

a. Benoeming bestuursleden 

Dat is inmiddels aan de orde geweest bij agendapunt 3b Bestuursverkiezing. 

 
b. Vaststellen vergoeding bestuurders 

 

Arie Schoemaker geeft toelichting op de vergoedingen die het bestuur voorstelt 
voor werkzaamheden van het bestuur zoals het bijwonen van reguliere 

bestuursvergaderingen en bestuursverplichtingen overdag en ’s avonds. 

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde vergoedingen voor 
bestuursleden. 

 

c. Vaststellen Huishoudelijk Reglement 
De vergadering gaat akkoord met het Huishoudelijk Reglement zoals dat is 

opgesteld. 

 
d. Vaststellen Jaarrekening 

Het vaststellen van een Jaarrekening over 2015 is niet aan de orde omdat het 

bestuur van VALA geen verantwoording hoeft af te leggen over 2015 aan de leden. 
De coöperatieve vereniging heeft pas vanaf 1 januari 2016 leden. 

 

9. Financiën  

a. Jaarbegroting 2016 
Penningmeester Jan Makkink presenteert de Jaarbegroting 2016. 

Deze is opgesteld op basis van een  begrotingsmodel waarin alle activiteiten zijn 

benoemd en begroot. Omdat pas begin 2017 de subsidievaststelling over 2016 
wordt uitgekeerd, is er sprake van een kasritmeprobleem. Dat zou betekenen dat 

we als VALA zouden moeten gaan voorfinancieren, dit was geen optie. De provincie 

heeft besloten een Overbruggingskrediet beschikbaar te stellen van 
€ 335.000 (renteloos) die medio 2022 in zijn geheel terugbetaald dient te worden. 

Daarmee kan VALA de werkzaamheden die in het kader van ANlb in 2016 moeten 

gebeuren uitvoeren. Begin 2017 komt het eerste subsidiebedrag dus vrij waarover 
VALA 20% overhead mag rekenen. Dit betekent wel dat gedurende de looptijd van 

6 jaar het bedrag van € 335.000 groot ‘gespaard’ moet worden om het 

Overbruggingskrediet in 2022 te kunnen aflossen. 

De vergadering stelt de Jaarbegroting 2016 vast (echter vlgs de statuten en HR van 
VALA hoeft de Jaarbegroting  niet vastgesteld te worden door de vergadering). 

 

 
 

 

http://www.de-vala.nl/
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10. Rondvraag  

 De vraag wordt gesteld of het verstandig is om de begroting op de website van 

VALA te zetten? De vergadering en het bestuur vinden dit inderdaad geen goed 

idee. 
 Wat gebeurt er met de jaarrekening? De jaarcijfers gaan naar een accountant en 

daar wordt een accountantsrapport opgesteld. De jaarrekening 2016 wordt in de 

ALV van 2017 toegelicht. 
 De wens wordt geopperd om de besturen van de onderliggende ANV’s uit te 

nodigen. De ALV is in principe alleen voor leden. De ANV’s zijn bestuurlijk 

vertegenwoordigd in het bestuur en zodanig aanwezig. Het antwoord is voorlopig 
nog nee. Wel zal het bestuur deze vraag nog in een bestuursvergadering op de 

agenda zetten. 

 Wat gaat het bestuur doen om meer leden te bewegen naar de ALV te komen, 20 
leden van de 344 is wel erg weinig. Het bestuur had vooraf totaal geen beeld 

hoeveel leden er zouden komen. Volgend jaar zal er wat meer te melden zijn en 

kunnen we wellicht ook wat resultaten laten zien t.a.v. het gevoerde beheer i.r.l. 

met doelsoorten. 
 Hoe gaat VALA communiceren met de leden? Dat zal plaats gaan vinden via mail, 

website en nieuwsbrieven, veelal digitaal. 

 Het verzoek komt vanuit de vergadering om mail / nieuwsbrief door te linken naar 
de website. Dat gaan we doen. 

 Het verslag van deze ALV zal op de website van VALA geplaatst worden. 

 
11. Sluiting  

Dick Looman dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en nodigt de leden uit nog 

een drankje te nuttigen. 

 

 


