
Beleidsplan Meten=Weten 2020-2023 

Artikel 7 lid 8 rectificiatie Statuten 15 augustus 2019 

Het bestuur van de vereniging stelt een beleidsplan op, welk beleidsplan inzicht geeft in de 

werkzaamheden van de vereniging, de wijze waarop de vereniging geld werft, de wijze 

waarop het vermogen van de vereniging wordt beheerd en de wijze waarop het vermogen 

van de vereniging wordt besteed.” 

Inleiding 
De vereniging Meten = Weten is begonnen als een spontaan burgerinitiatief van 
bezorgde inwoners in de gemeente Westerveld, zonder enige juridische status in 
oktober 2018. Op 30 april 2019 zijn wij een vereniging geworden. De vereniging 
kenmerkt zich door een grote mate van inhoudelijke deskundigheid en heeft een groot 
netwerk van deskundigen op de beoogde vakgebieden. 
 
In november 2018 brachten zij geld bijeen om dertien monsters van bodem, gewas en 
oppervlaktewater te laten onderzoeken op pesticiden. 
De groep maakt zich zorgen over het grote gebruik van pesticiden in de landbouw (met 
name in de lelieteelt), en de invloed van de groeiende agro-industrie op de leefomgeving 
van de inwoners van Westerveld. 
Het burgerinitiatief richt zich niet tegen boeren en lelietelers maar richt zich in eerste 
instantie op een gemeente die haar burgers, haar platteland en haar natuur met drie 
Natura 2000-gebieden, waarvan twee Nationale Parken, niet beschermt met adequate 
regelgeving. Een gemeente die veel praat over lelieteelt (er is zelfs een wethouder 
lelieteelt) maar tot nog toe geen beleid heeft ontwikkeld om een expansieve groei van 
een vervuilende agro-industrie, met bloembollen en lelies als giftige extremen, binnen 
de perken te houden. Daardoor is de balans tussen draagkracht en draaglast van de 
samenleving, de natuur en de bodem volledig uit evenwicht. 
 Een mooie plattelandsgemeente, die zich het Nationale Park van Drenthe noemt, gaat 

steeds zwaarder gebukt gaat onder een groeiende industriële landbouw met veel 

bestrijdingsmiddelen.  

Meten=Weten richt zich ook op de provinciale en landelijke overheid en op andere 
overheden en organisaties  zoals het Waterschap Drents Overijsselse Delta (DOD), 
College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Nederlandse voedsel- 
en warenwetautoriteit (NVWA), Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO), die 
een rol spelen in de regelgeving en handhaving. 
 
  
Statutaire doelstelling van de vereniging is:  

De vereniging stelt zich onder meer ten doel:  

1.het beschermen van een goede gezondheid door het in stand houden en verbeteren 

van een goed woon-/leefklimaat voor mens, dier, bodem en ecosystemen. 

2. het beschermen van de cultuurhistorische en ecologische waarden. 



3. het streven naar een omgeving zonder bestrijdingsmiddelen. 

4. het bevorderen van duurzame productie van voedselgewassen op een biologische 

grondslag. 

 5. het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan bewoners, overheden, 

politieke partijen en andere organisaties ter bevordering van het doel van de vereniging. 

 6. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Kern van het beleid   

Kern van het beleid van de vereniging  Meten=Weten vormt het streven naar  robuuste 
spuitvrije zones.De vereniging Meten=Weten maakt zich zorgen over de grote 
hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die in onze gemeente Westerveld gebruikt wordt 
door het groeiende areaal sierteelt. Wij willen op de korte termijn vanuit het 
voorzorgsprincipe wettelijke vastgestelde robuuste spuitvrije zones rond woningen, 
biologische bedrijven, campings en  natuurgebieden en een verbod in 
grondwaterbeschermingsgebieden om mens, dier, natuur, bodem en water te 
beschermen en biodiversiteit te herstellen. Wij zijn van mening dat onafhankelijke 
wetenschappers de politiek moeten ondersteunen in het formuleren hoe groot die 
robuuste zones moeten zijn om de veiligheid van omwonenden en onze natuurlijke 
omgeving te garanderen. We willen dat de intensieve industriële landbouw van onze 
historische essen en archeologische hotspots verdwijnt en dat de hoeveelheid grond die 
gebruikt wordt voor de intensieve sierteelt niet verder mag groeien. 
  
Radicaal minder gebruik van bestrijdingsmiddelen 
Wij willen dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen zo snel mogelijk drastisch 
verminderd wordt. Door het nemen en onderzoeken van grond-, water- en 
gewasmonsters wil Meten=Weten aantonen dat in onze (moes)tuinen, natuurgebieden 
en openbare ruimtes veel bestrijdingsmiddelen voorkomen. 
Wereldwijd wetenschappelijk onderzoek  toont aan dat deze middelen: 

• een gevaar kunnen zijn voor de volksgezondheid van omwonenden, in het bijzonder 
van kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge  en ongeboren kinderen. 

• een van de oorzaken zijn van de dramatische afname van insecten en vogels 
• een van de oorzaken zijn van de achteruitgang van biodiversiteit 
• samen met meststoffen en geneesmiddelen ons grond- en oppervlakte water vervuilen. 

  
Bewustwording stimuleren 
Wij willen een bewustwordingsproces stimuleren in de publieke opinie over de effecten 
van bestrijdingsmiddelen op humane gezondheid, insecten, vogels en biodiversiteit. Dit 
willen wij doen door het geven van informatie, voorlichtingsavonden, opiniërende 
artikelen en andere acties. 
Bij dit alles samenwerken met milieu en natuurverenigingen, 
bewonersgroepen,politieke partijen en andere organisaties. 
 



Actief informatie , die mensen nodig hebben om mee te kunnen denken en praten, 
verstrekken via website,nieuwsbrieven en bijeenkomsten. 
 
Beïnvloeding politieke besluitvorming 
We willen het gebruik van bestrijdingsmiddelen op de politieke agenda’s van gemeente, 
provincie en rijk krijgen, om zo het politieke debat en - besluitvorming  te beïnvloeden. 
 
Activiteiten 
De activiteiten die de vereniging ontplooit om haar doelstelling te verwezenlijken, 
worden elk jaar vastgelegd in een activiteitenplan. 
Dit plan wordt tijdens de Algemene ledenvergadering met de leden vastgesteld en 
daarna goedgekeurd. 
 
Financiën 
De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributie van leden en donateurs. 
Schenkingen van personen en organisaties, bijdragen voor (gezamelijke) activiteiten en 
mogelijke subsidies. 
Spontane giften van leden, donateurs en overige sympathisanten. 
 
Werkwijze financiën 

Het verenigingsbestuur, bestaat uit de voorzitter,secretaris en penningmeester en 2 

leden waarvan 1 vacant is. 

De penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding gedurende het jaar. Het 

gehele bestuur is gemachtigd voor rekeningen van de vereniging.  

De penningmeester stelt de jaarrekening op en een voorstel voor de begroting. Deze 

worden door het  bestuur en algemeen bestuur beoordeeld en goedgekeurd. De 

jaarrekening gaat ook naar de kascommissie, die de boekhouding en jaarrekening 

controleert en haar goedkeuring geeft. 

De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden en wordt elk jaar in de Algemene 

Ledenvergadering benoemd. Een lid zit maximaal twee jaar achter elkaar in de 

kascontrolecommissie. Ook wordt er in de Algemene ledenvergadering een reserve 

benoemd, die dan het uittredende  commissielid kan opvolgen. 

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  worden jaarrekening van het 

afgelopen jaar en begroting  voor het komende jaar ter goedkeuring aan de 

ledenvergadering voorgelegd en definitief vastgesteld. Een mogelijk positief  saldo 

wordt toegevoegd aan de reserves van de vereniging. Deze reserves worden gebruikt 

om de continuïteit van de vereniging te waarborgen en nieuwe activiteiten te 

ontplooien. 

 

 



Vergoedingenbeleid    Bestuursleden en actieve leden kunnen gemaakte kosten zoals 

reiskosten, kopieerkosten,telefoonkosten  en andere kantoorkosten declareren met 

bewijs van gemaakte kosten. Penningmeester tekent declaratie (standaardformulier) 

met aangehechte belegstukken voor akkoord. 

Er worden geen (vrijwilligers)vergoedingen betaald.  

90% Eis. 

De vereniging voldoet aan de 90% eis zoals gesteld in de ANBI voorwaarden. Mocht in 

een boekjaar deze eis nog niet zichtbaar zijn in de Jaarrekening omdat er nog facturen 

moeten worden betaald in het volgende boekjaar, dan wordt dit in de jaarrekening 

vermeldt. Zie ook:Werkwijze financiën. 

 

STATUTEN: ONTBINDING EN VEREFFENING.   

Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde zijn de  artikelen 15 

leden 2 en 4 en artikel 16 van overeenkomstige toepassing.  

 Bij de oproeping tot de in het eerste lid van dit artikel bedoelde vergadering moet 

worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te 

ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste 

veertien (14) dagen bedragen. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van 

de vereniging als vereffenaars op. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot 

ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige 

benoeming van één of meer vereffenaars. Bij een besluit tot ontbinding wordt de 

bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering 

tevens een of meer bewaarders aanwijst. Na de ontbinding blijft de vereniging 

voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de 

vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk 

van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar 

naam worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'. De boeken en bescheiden van de 

ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende tien 

jaren na afloop van de vereffening. 

Artikel 16 lid 4 rectificatie statuten 15 augustus 2019 
Bij het besluit tot ontbinding door de algemene vergadering wordt tevens de bestemming 
van het liquidatiesaldo vastgesteld, terwijl de algemene vergadering tevens een of meer 
bewaarders aanwijst.  
Het liquidatiesaldo komt ten goede aan een door de overheid erkende instelling van 
algemeen nut (ANBI) met een vergelijkbare doelstelling.  
. 

 

 


