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VOORWOORD                                                                                                               
 

Statutair moet binnen 6 maanden een Algemene Vergadering (AV) belegd worden. Het bestuur 
heeft in verband met Covid-19 voorgesteld te improviseren en de AV per mail te organiseren tenzij 
er bij de voorzitter principiële bezwaren zouden worden ingebracht. Dat is niet gebeurd. 

Dertien november ontving u per mail de documenten voor de AV waaronder de INFO 114A. Daarin 
werd de afwerking van de agenda beschreven. Eventueel commentaar, vragen of opmerkingen 
uwerzijds ontbraken daarin uiteraard nog en zouden naderhand, als u die zou inbrengen, terug 
gekoppeld worden. Afgezien van een ‘Rondvraag’ van mevrouw Deeleman is er geen gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid per mail, post of telefoon toelichting te vragen of opmerkingen te 
maken. Ik stel daarom voor hieronder alleen de agendapunten te herhalen die nog enige 
toelichting vereisen. De ingebrachte vragen/ opmerkingen zijn in rood weergegeven en de reactie 
er op ook maar dan cursief. 
 

Bert Zwiers, 
Secretaris 
 
 

5. Verslag Financiële Commissie 
De financiële commissie, bestaande uit de heren Kappelhof en Hagemeijer, heeft de 
administratie over 2020 gecontroleerd en in orde bevonden. Verslag van hun bevindingen is 
per brief gedateerd 15 november 2021, aan het bestuur gemeld. Daarin stelt de commissie 
voor penningmeester en bestuur te dechargeren. Voor de heer Kappelhof moet een nieuw 
commissielid benoemd worden. Leden kunnen zich per mail melden bij de voorzitter 
(jan.andriese@gmail.com). Op het verzoek zich aan te melden als nieuw lid voor de 
commissie is niet gereageerd. Dat kan alsnog en anders zal het bestuur zelf één van de 
leden hiervoor uitnodigen. 
 

7. Decharge bestuur 
Als u na kennisname van het voorgaande en de bijlagen 2 en 3 vragen, op- of aanmerkingen 
heeft wordt u verzocht die aan het bestuur kenbaar te maken. Het bestuur zal daar schriftelijk 
op reageren. Als door de leden schriftelijk of telefonisch geen bezwaren worden ingebracht 
worden ze geacht geaccepteerd te zijn en dat daarmee het bestuur is gedechargeerd voor 
het in 2020 gevoerde beleid. Aangezien geen vragen, opmerkingen of bezwaren zijn 
ingebracht mag geconcludeerd worden dat het bestuur voor het in 2020 gevoerde beleid 
gedechargeerd is.  
 
 

11. W.v.t.t.k./ Rondvraag 
 

Mevrouw Deeleman spreekt allereerst haar bewondering en dankbaarheid uit voor onze 
activiteiten voor de leefomgeving en de natuur van de Brabantse Wal. Daarnaast brengt ze 2 
punten in: 
 

- De natuurwaarde van het grenspark Kalmthoutse Heide heb ik de laatste jaren snel achteruit zien 
gaan. Veel soorten planten en dieren zijn verdwenen of bijna verdwenen; dit is hoofdzakelijk te 
wijten aan UITDROGING. Tegen klimaatsverandering kunnen wij zelf nu eenmaal niets doen. 
Maar ondanks de verdroging zie ik nog steeds de boeren, op korte afstand van het park, de hele 
zomer naar hartelust hun akkers besproeien. Het is bekend dat bij deze methode veel water 
nodeloos verloren gaat in de atmosfeer. In droge gebieden elders wordt landbouw bewaterd met 
een ondergronds netwerk van buisjes; hierbij gaat geen water verloren. Er worden dan  2 voren 
getrokken, op de afstand van de breedte van de oogstmachine, daarin wordt een waterslang 
gelegd waaraan aan weerszijden een netwerk van buisjes met gaatjes dat over het gewas wordt 
gespreid. Dit geheel kan opgerold en verwijderd worden voor de oogst. Ik begrijp dat dat nogal een 
investering is, maar wellicht is er een mogelijkheid tot subsidie daarvoor, die op lange termijn 
terugverdiend wordt. 
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De verdroging is inderdaad een groot probleem. Het genoemde systeem is onbekend maar 
mogelijk kunnen we het ergens aandragen. Wat we al wel gedaan hebben is op het 
Waterbeheerplan van het Waterschap, samen met de andere clubs, een zienswijze ingediend. 
Daarin zijn een heleboel punten aangekaart, zoals daar zijn: illegale putten, te groot aantal putten, 
illegale besproeiing, te veel besproeiing, druppelbewatering, vermindering oppompen door Evides 
en PIPDA (BE) etc. Alles wat we maar konden bedenken. 
Op dit moment is de provincie bezig met een 'regionale analyse' als input voor nieuw/ aangepast 
beleid voor de komende jaren, meerjaren plannen die van tijd tot tijd tegen het licht gehouden 
worden. Ook daar staan we op de radar en gaan we o.a. verdroging stevig inbrengen. 
 

- Verder nog een opmerking van de gemeente/Saver. We mogen alle plastic verpakkingen 
inleveren. Maar er is een groot aantal verschillende soorten plastic. Een groot deel daarvan is niet 
recyclebaar. De verschillende soorten plastic moeten ergens met de hand gesorteerd worden, in 
veel gevallen wordt uiteindelijk toch alles verbrand. Ik mis voorlichting over welke plastic 
hergebruikt kan worden en welke niet. Het moet toch mogelijk zijn voor ons om al in de supermarkt 
keuzes te maken, en alleen artikelen in een recyclebare verpakking te kopen. Eventueel  kunnen 
we de niet herbruikbare verpakkingen al direct in de grijze Kliko doen.  
 

Wat het plastic betreft is het inderdaad een rommeltje. Af en toe komt er wel eens een flyer langs 
(1x/jaar of zo) en op de site is het te vinden maar het lijkt vechten tegen de bierkaai. Het is voor de 
leek veel te lastig om uit elkaar te houden wat er wel en niet in mag. Scheiding bij de afvalver-
werker lijkt beter. In Friesland doen ze dat al vanaf het begin en in Rotterdam ook voorzover 
bekend. Dan worden de verschillende soorten er uit 'geschoten'. Onlangs stond in de krant dat een 
student voor een paar honderd euro een handhold apparaatje ontwikkeld heeft die het onmiddellijk 
kan onderscheiden. Hopelijk wordt er verder nog meer ingezet om veel meer plastic verpakkingen 
in de ban te doen. Daar kunnen we als club echter alleen voor pleiten en er het beste van hopen. 
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