
Jaarverslag ANV Lingestreek 2019 

• Het bestuur van ANV Lingestreek bestaat uit 4 personen. De taken zijn als volgt verdeeld: 
- Voorzitter      Roelf de Boer 
- Secretaris      Jacco van Eck 
- Penningmeester     Jarco Hooimeijer 
- Algemeen bestuurslid   Theo Willemsen 

• Het bestuur vergaderde afgelopen jaar 11 keer, ook vond er 1 informele bijeenkomst plaats 
met bestuur, bestuur ondersteuners en partners. 
Tijdens de bestuursvergaderingen wordt het bestuur ondersteund door: 
- De coördinator van de ANV   Corine Weiman 
- Een vertegenwoordiger van de LOP  Wout Speijers 
- Een ecologisch adviseur   Henk van Ziel 
- Een vertegenwoordiger van de weide- Hans Swarts 

Vogelvrijwilligersgroep Homoet Meilanden 
- Een adviseur en tevens bestuurslid   Bert Snel 

Collectief Rivierenland 
• De secretaris wordt ondersteund door een secretarieel medewerker, Corine Weiman. 
• In 2019 zijn er 2 Algemene Ledenvergaderingen gehouden, in maart en november. Het 

bestuur is er nog niet in geslaagd nieuwe bestuursleden te vinden. 
In de ALV van maart heeft dhr. Schimmel van de Dekker Groep uit IJzendoorn een betoog 
gehouden over het combineren van agrarisch natuurbeheer/landschapsontwikkeling en het 
winnen van grondstoffen in de uiterwaarden. 
In de ALV van november heeft Herman Jansen van de Nootsaeck Adviesgroep ons 
meegenomen in de wereld van de walnotenteelt in Nederland. 
Beide waren het interessante lezingen. 
 

• Er zijn twee avonden georganiseerd door het Collectief Rivierenland waar de besturen van de 
6 ANV’s en CR de stand van zaken doornemen en verwachtingen naar elkaar uitspreken. 
Uiteraard is het bestuur van ANV Lingestreek op beide avonden aanwezig geweest. 

• In 2018 had ANV Lingestreek 287 leden. 
• 73 van onze leden hebben 1 of meerdere contracten in het ANLb afgesloten. 
• De coördinator is naast werkzaam voor de ANV, ook namens de ANV werkzaam voor het 

Collectief Rivierenland in het werkgebied van de ANV. 
• ANV Lingestreek heeft in 2019 op verschillende evenementen met een kraam ter promotie 

van onze werkzaamheden gestaan. 
• De LOP heeft in 2019 verschillende projecten omhanden gehad waarbij het onderhoud van 

de Hiensche Strang 1 van de grotere projecten is. 
• Het bijenproject, een samenwerking met VANL TCW en de Fruitmotor is van start gegaan 

met zo’n 20 deelnemers.  
• In de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe is een akkerrandenproject opgezet in 

samenwerking met de gemeenten en LTO. Het project heeft in 2019 een nieuwe opzet 
gekregen met een vervolg voor 4 jaar (2019-2022). 

• Er wordt gewerkt aan een projectplan in samenwerking met de andere ANV’s  die onder 
Collectief Rivierenland vallen. Het doel is om gezamenlijk onder de vlag van het Collectief 
projecten naar de ANV’s toe te halen.  

• Ook wordt gezamenlijk met de andere ANV’s gekeken hoe we elkaar op andere fronten 
kunnen versterken. 



 


