Verslag van de 2e ALV (Algemene Ledenvergadering) van de Vereniging Markdal, gehouden op 17
september 2014.
1. De voorzitter Jettie Rattink opent de vergadering en heet iedereen welkom. De Vereniging heeft
inmiddels meer dan 100 leden. Naast de website is er nu ook een folder om andere mensen lid te
maken. Er zijn afmeldingen van Aad van Diemen, Joop van Riet, Ria Knipscheer en Albert van de
Corput.
In totaal zijn 45 mensen aanwezig.
2. Verslag van ALV 2013. Notulen van vorig jaar worden goedgekeurd.
3. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Terugblik afgelopen jaar. De voorzitter memoreert een aantal wapenfeiten: In november is het
contract met de Provincie ondertekend. A.s vrijdag wordt een overeenkomst met het Waterschap
getekend. Met de gemeenten wordt de laatste hand gelegd aan een overeenkomst. De Vereniging
wordt steeds meer gewaardeerd. Morgen presenteert de Vereniging zich op de Partnerparade. Sinds
oktober 2013 is een Stichting actief met de uitvoering aan de slag. Marcel van Miert is belast met
de uitvoering. Voor Strijbeek is een perspectief gepresenteerd. In maart is in Ginneken een
succesvolle bijeenkomst geweest met ruim 200 mensen. Toen is ook een verkeersvisie
gepresenteerd. Eerste grondaankoop is rond. Daarmee willen we grond langs de rivier krijgen om
opnieuw in te richten. Contributie voor 2013 is geïnd in januari 2014. Dat betekent dat binnenkort
de contributie verrekend wordt voor 2014.
5. Sjef Langeveld geeft een toelichting op het proces. En geeft uitleg over de doelen en de KRW
(kaderrichtlijn water); Voorts wijst hij op de 7 werkgroepen: Verkeer, Werkgroep water en natuur
(hoe ziet de rivier eruit over tien jaar); werkgroep landbouw (hoe kunnen die verder); werkgroep
cultuurhistorie en landschap; werkgroep recreatie en toerisme, Werkgroep Communicatie en
Werkgroep beheer. De visies van deze werkgroepen noemen we richtingaanwijzers. Werkgroepen
staan open voor vrijwilligers.
6. Financiële zaken. De penningmeester, Jan Roovers, geeft een overzicht van de kosten en
opbrengsten van het afgelopen jaar. Voor het project Strijbeek is een apart budget ontvangen van
de Provincie. Verder geeft hij een toelichting op de Begroting 2014/ 2015. In oktober zal een
automatische incasso verstuurd / verrekend worden. De Stichting heeft een aparte begroting. Piet
van Riel en Ria Knipscheer hebben als kascommissie gefungeerd. Piet van Riel geeft een
compliment aan de penningmeester. De Algemene Ledenvergadering stelt hiermee de door de
penningmeester opgestelde cijfers en begrotingen bij acclamatie en met goedkeuring vast.
7. Sjef Langeveld meldt dat de Vereniging is betrokken bij de reconstructie van de A 58. Verder wil
de Vereniging komen tot een integrale kijk op het Markdal. We fungeren als een pilot om tot een
omgevingsvisie te komen. Daarbij zal de overheid anders moeten gaan werken.
8. De Vereniging heeft haar eerste donatie binnen. Loek Melis heeft tekeningen gemaakt van het
Markdal. Waardering voor zijn mooie tekeningen.
9. Algemeen Beraad. Er zijn twee vacatures. Er zijn twee aanmeldingen voor het Algemeen Beraad.
Esther Jansen uit Strijbeek en Willem Jan Goossen zijn kandidaten. De vergadering gaat akkoord
met hun benoeming.
10. De kascommissie blijft nog een jaar actief.
11. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Na de pauze hield Evelien Steingrover van Alterra en Universiteit Wagening een presentatie over : “Wat
betekent het Markdal voor u? Genieten en verdienen?”

