Concept Verslag eerste Algemene Ledenvergadering dd 16 sept. 2013.
Aanwezig: P.C. Collee, Rene Janssen, W. Veenhuizen, Ger van Dooren, Hans de Haan, Chanan
Hornstra, Bram van Beek, G.N. Bijnen, M.E. Bijnen-Hamers, Aad van Diemen, Timmermans,
Harry Benschop, Piet van Riel, C.J.A. Segers, Jan Janse, Eric Snijders, J. Voeten, Mariëtte Jansen,
E.E. Goldstein, T. Bijl, M. de Moor, Karin Bierens, Jasper Bijnen, Ria Knipscheer, Dorine Brinkhof, M. van Miert, Joop van Riet, Jettie Rattink, Sjef Langeveld, Jan Roovers, Marian Hulshof,
Hans de Haan, Ria Knipscheer, Johan Mulders, e.a.

1. 20u00 Opening,
Voorzitter Jettie Rattink opent de ALV en heet alle aanwezigen welkom met een korte terugblik op de Vianden bijeenkomst in maart. Daar werd het doel voor een Markdal waar
het goed leven, werken en genieten is, bevestigd. Agenda wordt goedgekeurd.
2. Stand van zaken,
Plv. Voorzitter Sjef Langeveld schetst de stand van zaken aan de hand van toegzonden notitie. De selectiegesprekken voor de procesmanager vinden morgen plaats. Afronding
wordt spoedig verwacht.
Belangstellenden worden opgeroepen om deel te nemen in diverse werkgroepen, waaronder het op verzoek van de gemeente Breda ontwikkelen van een recreatieve route benedenstrooms langs de Mark van Breda naar Volkerak.
3. Verslag Penningmeester Jan Roovers,
Gestart werd met een batig saldo van € 71,33 van de oprichtende natuurverenigingen.
Dankzij een startsubsidie van € 5000.- van de KNHM konden een aantal aanloopkosten zoals Notariële Statuten en website gefinancierd worden. Momenteel is er een negatief saldo
van € 697.-. Dit in afwachting van toegezegde vergoedingen voor werkzaamheden ten behoeve van de provincie, in o.a Strijbeek.
Ger van Dooren verwijst naar de goed ervaringen bij Markkant met een lage contributie om
leden te werven. Piet van Riel pleit voor het werven van donateurs. Aad van Diemen vraagt
naar de verzekeringen en evt. vergoedingen voor Markdal activiteiten. Voorzitter antwoord
dat bij activiteiten van de Vereniging Markdal iedereen verzekerd is. In het huishoudelijk
reglement is aangegeven welke (beperkte) kosten vergoed kunnen worden.
Als leden van de kascommissie worden benoemd: Ria Knipscheer, Piet van Riel en als reserve Hans de Haan.
4. Verslag Secretaris Joop van Riet.
Aan de hand van beelden wordt een verslag van diverse publiek activiteiten van de Vereniging Markdal gegeven. O.a. ondertekenen Statuten, bijeenkomst in Vianden “Markdal in
beweging”, afscheid Dijkgraaf Joseph Vos, planten kroningslinde, Big Jump, SBB Buiten
Fair, etc.
5. Vaststellen Huishoudelijk Reglement. (zie website www.verenigingmarkdal.nl)
Gebaseerd op model voor verenigingen van KvK. Eerdere besluiten van Algemeen Beraad
zijn verwerkt. Goedgekeurd door Algemeen Beraad.
Door Johan Mulders wordt gevraagd naar aftredingrooster en zittingstermijnen.
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(Noot secr.: Statuten geven aan dat zittingstermijnen max. 3 jaar zijn en bestuursleden zijn
onbeperkt herkiesbaar. Art 8. lid 5).
J. Voeten vraagt om organisatiestructuur op de website te zettenen. G. Bijnen vraagt dit
ook te doen voor de Statuten en de samenstelling van het Algemeen Beraad. Voorzitter
zegt dit beiden toe.
Unaniem wordt het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd.
6. Vaststellen Visie Vereniging Markdal duurzaam en vitaal.
De Visie wordt unaniem goedgekeurd.
7. Benoeming leden Dagelijks Bestuur (4).
Op verzoek van dhr. Piet Collee stellen de kandidaten zich voor. Bij acclamatie worden de
vier DB-leden Jettie Rattink (vz), Jan Roovers (penningmeester), Joop van Riet (secretaris)
en Sjef Langeveld (plv. vz) door de ALV benoemd. De DB leden zijn tevens lid van het
Algemeen Beraad.
8. Benoeming leden Algemeen Beraad.
Beschikbaar zijn: Chanan Hornstra, Marianne Hulshof, Louis Braspenning, Piet van Riel,
Mariette Janssen, Jan Janse, Joost de Jong, Toon Goos, Nellie Raedt, Piet van Iersel, Ton
Kroes en Johan Mulders. Tevens stelt dhr. Chris Segers zich beschikbaar. Na een voorstelronde worden op voorstel van E.E. Goldstein deze 13 leden door de ALV bij acclamatie
benoemd als lid van het Algemeen Beraad.
9. Rondvraag.
Dhr. G. Bijnen vraagt naar de inhoudelijke plannen. Voorz.: Alle belanghebbenden zullen
deze gezamenlijk vormgeven. Er komt een procesmanager en er zal een timetable opgesteld worden. Op de vraag van Dorine Brinkhof antwoord de voorzitter dat aan een volgende ALV begin volgend jaar gedacht wordt. Het idee is ca 3 bijeenkomsten per jaar te houden. Dhr. G. Bijnen vraagt naar de toedeling van de 100 ha EHS. Sjef Langeveld antwoord
dat er geen blauwdruk is en dat dit gezamenlijk vormgegeven en besloten zal gaan worden.
Dhr. J. Voeten vraagt naar de rol van de BMF. De voorzitter antwoord dat deze hier geen
rol in speelt.
10. Sluiting door de voorzitter om 21u45.

Na de pauze:
Presentatie van ervaringen van Jan Duijndam als agrarier in Delfgauw: “Strategie bij een
duurzame bedrijfsvoering en bij de relatie land/stad” .
Daarna officiële opening van website www.verenigingmarkdal.nl.
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