
 

 

 

 

 

 

 

 
         Markdal, 13 september 2018 
 

Geachte dhr/mevr ……………… , 
 

Graag nodigen wij u uit voor de zesde  Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Markdal 

duurzaam en vitaal. Deze ALV zal plaats vinden op maandag 24 september 2018, van 19u30 tot 22u00 in 

de Leeuwerik St. Jansstraat 1b in Galder.  

Gaven we vorig jaar aan dat de Leden Vergadering een nieuwe fase markeerde, we waren daarmee 

wellicht iets te voorbarig. De fase van planvorming - met het Voorkeurs Alternatief (VKA) voor de nieuwe 

loop van de vrij stromende en meanderende Mark -  is nog niet afgerond. De procedurele fase duurt 

langer dan we hoopten en dachten.   Eind van dit jaar zal in ieder geval het bestemmingsplan vrijgegeven 

worden door de beide colleges voor de zienswijze periode (reactie termijn van zes weken). Het betreft 

dan nu het ontwerp bestemmingsplan. Het plan dat vorig jaar werd gepresenteerd was het concept 

ontwerp plan. De aanpassing daarvan heeft langer geduurd dan gedacht. 

Maar de schop in de grond komt wel steeds dichterbij. Dat betekent ook dat we op weg naar dat 

duurzame en vitale Markdal verder nadenken over de toekomstige functies in het gebied. We hebben 

altijd aangegeven dat er naast het water en de natuur ruimte moet zijn voor de agrariërs, voor agrarische 

activiteiten, maar ook voor recreatie e.d. Hoe zien we al die functies naast en vooral met elkaar in het 

Markdal.   

De ledenvergadering kent naast het huishoudelijk gedeelte altijd een inhoudelijk thema. Ging het vorig 

jaar over ons voedsel. Dit keer is het thema Natuur en Landbouw. 

Er is landelijk volop discussie over hoe we beide functies goed kunnen laten samengaan.  

Een term die daarbij vaak valt: natuur inclusieve landbouw.  Prof. Jan Willem Erisman, directeur van het 

Louis Bolkinstituut (zie **) zal een presentatie houden over dit onderwerp.  Het kan een levendige 

discussie worden, die kan bijdragen aan het verder ontwikkelen van de richtingwijzer ‘landbouw in een 

duurzaam en vitaal Markdal’. 

Vanzelfsprekend start de Ledenvergadering met de Verenigingszaken waarin verantwoording wordt 

afgelegd over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar, dit zowel inhoudelijk als financieel. Tevens gaat 

het om de vaststelling van het Algemeen Beraad.  

U kunt zich kandidaat stellen voor het Algemeen Beraad. Kandidaten voor het Algemeen Beraad dienen 

zich uiterlijk een week van te voren aan te melden bij de voorzitter via info@verenigingmarkdal.nl   

dhr/mevr, lid Vereniging Markdal 
……………. 
……………. 

mailto:info@verenigingmarkdal.nl


• Wilt u  actief een bijdrage leveren aan de vereniging meldt u aan, we kunnen dan gezamenlijk 

kijken welke mogelijkheden er zijn en waar uw belangstelling naar uitgaat. Aanmelden kan via 

info@verenigingmarkdal.nl of op de avond van de ALV zelf. 

 

Het verdere verloop van deze Algemene Ledenvergadering is aangegeven in de bijlage met de concept 

agenda. De diverse stukken volgen nog. 

Ook niet-leden van de Vereniging Markdal - zoals uw vrienden, kennissen, buren en familie - zijn van 

harte welkom op deze avond. 

Ik hoop u op maandag 24 september te ontmoeten in De Leeuwerik in Galder . 

 

Jettie Rattink, Voorzitter Vereniging Markdal duurzaam & vitaalop  

 

**Het Louis Bolk Instituut is een organisatie met een antroposofische achtergrond voor advies en 

onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. 

 

************************************************ 

Agenda Algemene Ledenvergadering 24 september 2018  

19:00 – 19.30 Inloop met koffie en thee 

19.30 – 20.15 ALV huishoudelijk deel met de volgende onderdelen: 
• Opening, welkom en vaststelling agenda ALV 
• Goedkeuring concept-notulen ALV 18 september 2017 

• Verantwoording door voorzitter Jettie Rattink over beleid 2017 tot nu (notitie 
volgt). 

• Financieel verslag door penningmeester Jan Roovers, verslag van de 
kascommissie en oordeel ALV, benoeming nieuwe kascommissie (info volgt)  

• Aftreden en (her)benoemen leden Algemeen Beraad/Dagelijks Bestuur (info 
volgt). 

• Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel ALV 
 

20.00-20.15  Waar staan we nu in het hele proces? Marcel van Miert (procesmanager) geeft 

aan waar dat nu is.  

  20.15-20.30  pauze met info tafels 

 
  20.30 – 22.00 u  

Samengaan van natuur en landbouw in het Markdal 
 Kan natuur-inclusieve landbouw daar een bijdrage aanleveren? 

                              Presentatie prof. Jan Willem Erisman 
                              Aansluitend discussie over het thema 

 
   22.00 - 22.05  Afsluiting door Jettie Rattink 

  22.05 - 22.30     Gelegenheid tot napraten 
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