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Terugkoppeling ledenvergadering
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de oprichting van een coöperatieve
vereniging. Hiervoor is een wijziging van de statuten noodzakelijk. Dit kan echter alleen
plaatsvinden op een ledenvergadering en hiervoor dient 67% van de leden aanwezig te zijn.
Daarvan dient 2/3 voor te stemmen. Helaas was op de gehouden ledenvergadering d.d. 12
november 2014 60% aanwezig. Dit betekent dat een nieuwe ledenvergadering op 3 december
heeft plaatsgevonden. De aanwezige leden hebben voorgestemd en dat betekent dat de
statutenwijziging definitief is. Met ingang van 1 januari 2015 zullen we dan verder gaan als een
coöperatieve vereniging.
Op de ledenvergadering van 12 november jongstleden heeft een voorlopige bestuurswisseling
plaatsgevonden. Matthijs Pots zal de taken van Walter Heithuis overnemen en tijdens de
volgende ledenvergadering (voorjaar 2015) wordt hij verkiesbaar gesteld.
Aanvullend is de voortgang van het “Gebiedscollectief Noordoost-Twente”, de kansenkaart en
de samenwerkingsovereenkomst met NVWG ‘De Grutto’ aan de orde gekomen in het openbare
gedeelte van de bijeenkomst (aansluitend aan ledenvergadering). Voor het openbare gedeelte
waren ook gebiedspartijen en geïnteresseerden uitgenodigd. De zaal zat met meer dan 70
personen mooi vol, een goede opkomst!
Samenwerking NVWG ‘De Grutto’ en Gebiedscollectief Noordoost-Twente
Jan Nijmeijer is sinds augustus 2014 namens NVWG ‘De Grutto’ toegevoegd aan het bestuur
van “Gebiedscollectief Noordoost-Twente”. Het is van belang dat verschillende partijen in het
gebied met elkaar samenwerken om tot een gezamenlijk gedragen plan te komen. Dit en het
feit dat de gebiedscoördinator van NVWG ‘De Grutto’ ingezet gaat worden in Noordoost-Twente
heeft ertoe geleidt dat beide partijen een samenwerkingsovereenkomst met elkaar hebben
getekend tijdens het openbare gedeelte van de bijeenkomst op 12 november jongstleden. Een
foto van de ondertekening is terug te vinden op onze website (www.gebiedscollectiefnot.nl).
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Op dit moment zijn de gebiedscoördinatoren (Leonard Rouhof en Paul ten Velde) bezig met het
oversluiten van de huidige contracten. Vanaf 2015 valt dit onder het “Gebiedscollectief
Noordoost-Twente” en op dit moment zijn er gesprekken met verschillende gebiedscoördinatoren om te komen tot een keuze voor inzet van twee gebiedscoördinatoren binnen het
gebiedscollectief.
Voucher gemeente Dinkelland
In februari van dit jaar hebben we als “Gebiedscollectief Noordoost-Twente” een voucher van
de gemeente Dinkelland á € 5.000,-- ontvangen. Deze voucher dient ingezet te worden in de
gemeente Dinkelland ten behoeve van het landschap. Via de website konden ideeën
aangedragen worden. Uiteindelijk is besloten in afstemming met de gemeente Dinkelland dat
een deel van het bedrag ingezet zal worden voor de aanleg van een eikenbosje in de omgeving
van Denekamp en een deel zal worden ingezet voor akkerrandenbeheer om zo de populatie
vlinders en bijen te versterken. Op deze manier wordt tevens een bijdrage geleverd aan de
biodiversiteit in de gemeente.

Voorintekenbijeenkomsten in januari/februari 2015 van start en definitieve kansenkaart
Door het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer dienen de aanvragers zich in te schrijven
door middel van een voorintekening als men in aanmerking wil komen voor een vergoeding
binnen het agrarisch natuurbeheer.
Op de kansenkaart zijn door het “Gebiedscollectief Noordoost-Twente” in nauwe samenwerking
met verschillende gebiedspartijen kansen voor Noordoost-Twente benoemd. Dit zijn gebieden
waar kansen liggen voor agrarisch natuurbeheer. De kansenkaart komt in december 2014
beschikbaar via onze website (www.gebiedscollectiefnot.nl). Aan de hand van de kansenkaart
en de voorintekening wordt door het bestuur per aanvrager bekeken of en voor welke
vergoedingen hij / zij in aanmerking komt. Intekenen betekent dus niet automatisch mee doen
met agrarisch natuurbeheer. Dit is namelijk afhankelijk van mogelijkheden, beschikbaar budget
en te behalen resultaten ter versterking van agrarisch natuurbeheer.
De data en locatie voor de voorintekenbijeenkomsten in januari/februari 2015 zullen via
verschillende kanalen te zijner tijd bekend gemaakt worden.
Volgende nieuwsbrief
Het streven is om jullie als leden begin maart 2015 door middel van een volgende nieuwsbrief
nader te informeren over actualiteiten en huidige stand van zaken. Tussentijds vindt u op de
website (www.gebiedscollectiefnot.nl) meer informatie of is het bestuur bij vragen te bereiken
via info@gebiedscollectiefnot.nl.
Tot slot!
Het bestuur van het “Gebiedscollectief Noordoost-Twente” wil u alvast fijne kerstdagen en een
voorspoedig 2015 toewensen!
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