BELEIDSPLAN VERENIGING VRIJWILLIG LANDSCHAPSBEHEER BEUNINGEN (VLB) 2015-2020
Algemeen
Het beleid van VLB is erop gericht om de natuurwaarden binnen de gemeente Beuningen te bewaren en waar mogelijk te
versterken. Indien noodzakelijk opereert VLB ook buiten de gemeente wanneer provinciale of landelijke plannen direct of
indirect van invloed kunnen zijn op natuurwaarden binnen de gemeente Beuningen. Bijvoorbeeld regelgeving over
intensieve veehouderij of ammoniakdepositie en procedures omtrent ontzandingen.
VLB voert de volgende werkzaamheden uit
VLB komt op voor natuur- en milieuzaken in de gemeente Beuningen. Zij volgt hiertoe het gemeentelijk en provinciaal
beleid inzake natuur en milieu en reageert indien noodzakelijk op dit beleid. In praktische zin onderhoudt zij een aantal
ecologische parken, bosschages en bossen van de gemeente en Staatsbosbeheer en een flink aantal stukken dijkhellingen
van het Waterschap. De parken worden onder andere gemaaid en de hagen en (knot)bomen onderhouden, houtwallen
afgezet en hoogstamfruitbomen gesnoeid. Bovendien plukt zij appels en laat deze persen. De dijkhellingen worden op een
floristische wijze gemaaid. Hierbij wordt zodanig rekening gehouden met een aantal beschermde plantensoorten die op de
Rode Lijst voorkomen dat deze zich kunnen voortplanten: het Rapunzelklokje, de Veldsalie en de Wilde marjolein.
Daarnaast worden ongewenste of giftige planten verwijderd.
Geldwerving door VLB
VLB verwerft geld op verschillende manieren. Hierbij moet men denken aan een bescheiden subsidie van de gemeente
Beuningen, ledencontributies en vergoedingen van gemeente, het Waterschap en Staatsbosbeheer voor het hierboven
genoemde onderhoud. Overige inkomsten zijn de verkoop van pakken hooi, openhaardhout en pakken appelsap. De
vereniging maakt op verzoek picknicktafels bv. voor de gemeente.
Beheer van het vermogen van VLB
Een groot gedeelte van het vermogen van de vereniging is gestoken in opstal, twee tractoren, twee busjes en
materieel/materiaal. Het meeste geldverkeer van VLB geschiedt via banktransacties. Op de werf is een bescheiden kas
aanwezig. De opbrengst van een pak appelsap of hooibaal wordt hierin bewaard en dat wordt door middel van
kassabonnen nauwkeurig bijgehouden. De penningmeester houdt hierop toezicht. De vereniging is BTW-plichtig. Ieder
kwartaal wordt de boekhouding door Administratiekantoor De Jong uit Druten verwerkt en naar de Belastingdienst
gestuurd. Voor de jaarlijkse ledenvergadering controleert een kascontrolecommissie de boekhouding van het jaar ervoor en
dechargeert de penningmeester.
Besteding van het vermogen van VLB
Het vermogen van de vereniging wordt gebruikt om de uitgaven voor het natuuronderhoud te bekostigen, zoals de
brandstof- en onderhoudskosten van de voertuigen, de kosten van de loonwerker voor het maaibeheer en materialen voor
de metaal- en houtafdeling. Daarnaast zijn er assurantie- en bewakingskosten. Vier keer per week biedt zij haar vrijwilligers
een lunch aan en tweemaal per jaar een excursie. Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers, zijnde pensionado’s, (tijdelijk)
werklozen, stagiaires en begeleid werkzoekenden krijgen geen enkele vergoeding voor hun inzet.

