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VAN HET BESTUUR.
Het bestuur wenst U allen een voorspoedig en gezond 2013 toe!
We kijken terug naar wat ons bezig hield in 2012 en zien vooruit waar we ons dit jaar in
gaan verdiepen. In 2012 zijn we 5 keer bij elkaar geweest om zaken te bespreken. Maar
vooral was er tussendoor veel overleg aangaande de verschillende onderwerpen die aan
de orde waren. Onder andere ganzenvlees, bloemplukranden, financiën, enzovoort.
LEDENVERGADERING.
De Algemene ledenvergadering staat eind februari gepland. De uitnodiging volgt
spoedig. In de algemene vergadering worden twee belangrijke onderwerpen behandeld,
te weten: het jaar van de patrijs en de bloemplukranden.
AKKERRANDEN.
Binnen onze vereniging zijn vier deelnemers de verlenging aangegaan voor 6 jaar.
Van de eerste deelnemers in 2010, die de overgang maakten naar patrijs en of
leeuwerikrand, zijn drie deelnemers opnieuw gestart, twee zijn vanwege frustratie over de
werkwijze van de ambtelijke molen uitgestapt. De financiële strop die dreigde, wordt door
de Provincie bijbetaald. Onze wens is om, op korte termijn, met alle akkerranddeelnemers
in onze vereniging bij te praten. Hiervoor zullen wij Tom de Beer uitnodigen. De uitnodiging
volgt op korte termijn.
GEWASBORDEN.
2012 was het laatste jaar dat de gewasborden, gecombineerd aan een fietsroute, in de
polders te zien waren. De borden zijn eigendom van de gemeente Terneuzen. Welke
bestemming ze zullen krijgen is ons nog niet bekend.
BOERDERIJ BORDEN.
Deze bedrijfsborden, met de informatie over uw eigen onderneming. Twintig tal bedrijven
hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om hun bedrijf te profileren. Het is nog
mogelijk om u aan te melden zodat ook bij uw boerderij een boerderijbord geplaatst
wordt. Graag willen wij u oproepen bekendheid te geven aan buren en bekenden die
nog geen bord hebben geplaatst. Het is een unieke gelegenheid om te laten zien wat er
op onze bedrijven gebeurd. Aanmelden kan tot 1 februari 2013. Voor meer informatie kunt
u terecht bij Cees Dees.
JAAR VAN DE PATRIJS.
2013 is het jaar van de Patrijs. ANV Groene oogst zal hier ook aandacht aan schenken. Op
onze Algemene Ledenvergadering komt de Patrijs ruimschoots aan de orde. Tellen en
spotten van deze mooie erf vogel bevelen wij van harte aan.
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GANZENVLEES.
De aanzet die we vanuit de ANV gegeven hebben, verdient vervolg. Gebrek aan poeliers
die dit product handen en voeten willen geven in Zeeland is tot nu toe een probleem.
Afstanden overbruggen, in welke fase ook, het blijft voorlopig een zorg. Een goed en
gezond product verdient gezamenlijke aandacht.
Wie helpt meedenken?
GANZENDRUK.
Het beleid is aan verandering onderhevig. Een stukje sturing en meedenken, zal ook op
ons bord gelegd worden. De twee bijeenkomsten over ganzen in Emmadorp waren dun
bezocht. Op 14 februari 2013 zal Peter de Koeijer ons nogmaals bij praten over de stand
van zaken. Deze bijeenkomst is bedoeld voor de leden van de ANV Groene Oogst en
ZLTO afdeling Hulst en Terneuzen. De uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk.
Zomerganzen populaties terug brengen vanaf heden is een politieke wil en must en dus
rechtstreeks verbonden met eerder gestelde vraagstelling.
VOGELHERKENNING OP EIGEN HOEVE.
Hierover geen nieuws, staat nog steeds in de steigers, en vraagt een andere opzet.
PLUKRANDEN.
De PILOT is door de 5 deelnemers geëvalueerd. Een ieder heeft er een goed gevoel aan
over gehouden. In 2013 hopen we nog meer liefhebbers te vinden voor het zaaien van
plukranden. Ook in Bloeiend West is er belangstelling. Meer over Plukbloemen komt aan
bod op onze Algemene Ledenvergadering.
FINANCIËN
Er komen gelukkig elk jaar weer enkele leden bij. Dat is goed voor de vereniging. Maar
ook de penningmeester is daar blij mee. Hoewel we het budget beperkt proberen te
houden blijft er geld nodig.
Een apart gebeuren is de subsidie van de ganzenbestrijding, PSANOS. De penningmeester
heeft met behulp van anderen daar veel werk aan. Gelukkig staat het systeem nu goed
op de rails.
DIVERSEN
Het bestuur bestaat al een aantal jaren uit dezelfde mensen. Gelukkig werkt dit prima.
Toch zou het goed zijn dat er belangstellenden bij kwamen. Alleen al de hoeveelheid
zaken die elke behandeld moeten worden geeft een behoorlijke druk. We willen u
oproepen hierover serieus na te denken en ons te helpen met het in stand houden van
onze leefomgeving. Er komt vanuit Brussel steeds meer geld voor een natuurlijk landschap.
Graag willen we dit geld zoveel mogelijk naar onze bedrijven doen toekomen.
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