
 

 

Aan de leden van de vereniging Markdal, duurzaam en vitaal 

Geachte, mevrouw, heer 

                                                                                                                       Markdal, 11-1-2020 

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

Markdal duurzaam en vitaal. Deze ALV zal plaats vinden op maandag 20 januari 2020 

van 19u30 tot 22u00 in de Donk, Slotlaan 15, 4851 EA, Ulvenhout.  

Waarom nu een ledenvergadering, daarvoor zijn twee redenen:  
 Allereerst omdat we aan u de nadere uitwerking voorleggen van de voorstellen 

over de organisatie van de vereniging en de stichting zoals we die hebben 
gepresenteerd op de ALV van 20 mei jl. 
We vragen u nu te besluiten over de wijzigingen in de statuten van de vereniging 

en de stichting Markdal, duurzaam en vitaal die het gevolg zijn van de gewijzigde 

organisatie. Het huishoudelijk reglement zal aangepast worden op basis van de 

besluiten van deze ALV en aan u voorgelegd worden op de volgende ALV. 

 Het is bovendien een goed moment om u bij te praten over de stand van zaken 
van zowel de werkzaamheden en de plannen van de vereniging als over nadere 
uitwerking van het Voorkeurs Alternatief voor de her meandering van de Mark.  
 

De eerste reden vraagt om een huishoudelijk gedeelte. Nu is wijziging van statuten e.d. 
wellicht niet direct een onderwerp waar u warm voor loopt. Als vereniging en stichting 
hebben we die natuurlijk wel nodig en ook graag in een meer actuele vorm. Bovendien 
moeten er een bestuur gekozen worden en leden van het Ab benoemd. We beginnen 
met het huishoudelijk gedeelte om 19.30. We hebben pauze van 20.15 tot 20.30. 

Na de pauze begint dan het tweede gedeelte van de avond. 

Daarin geeft allereerst Marcel van Miert ( Procescoordinator) aan waar we nu staan in 
het hele proces naar de daadwerkelijke “schop in de grond”. Daarna het woord aan 
medewerkers van RoyalHaskoning DHV, het bureau dat samen met het waterschap en de 
vereniging het nadere ontwerp voor de her meandering van de Mark gaat maken, zodat 
in 2021 de uitvoering kan beginnen in het zuidelijk deel van het Markdal. 

Daarna is het woord aan Sjef Langeveld. Op weg naar dat duurzame en vitale Markdal 
zijn er tal van andere aspecten die aandacht vragen. Er wordt ook aan die aspecten 
verder gewerkt en vooral wat kan dat betekenen voor integrale beheer in de toekomst. 
Sjef Langeveld geeft een impressie en peilt uw gevoel daarbij. 

Denkt u er over na om actief een bijdrage te gaan 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 verloop van deze Algemene Ledenvergadering is onderstaand aangegeven. 
Bijgevoegd zijn de in de agenda genoemde bijlagen. 

mailto:info@verenigingmarkdal.nl


 

 

 
 
Niet-leden van de Vereniging Markdal –zoals uw vrienden, kennissen, buren en familie- 
zijn van harte welkom op deze avond (uiteraard zonder stemrecht). 
Ik hoop u op maandag 20 januari te ontmoeten in De DONK in Ulvenhout  

 

 

Jettie Rattink,  

Voorzitter Vereniging Markdal duurzaam & vitaal  

concept agenda ALV 2020 

Programma Algemene Ledenvergadering 20 januari 2020  

19:30 – 20.00 Inloop met koffie en thee 

20.00 – 20.15 ALV huishoudelijk deel met de volgende onderdelen: 

• Opening, welkom en vaststelling agenda ALV 
• Goedkeuring concept-notulen ALV 20 mei 2019 ( zie bijlage) 
• Notitie behorend bij de volgende agendapunten: ( zie bijlage) 

• Voorstel tot besluit aanpassing statuten van de vereniging Markdal, 
duurzaam en vitaal ( zie bijlage) 

 Voorstel tot besluit aanpassing statuten de Stichting Markdal, duurzaam 

en vitaal.( zie Bijlage) 
 Benoeming leden Bestuur vereniging en leden Algemeen Beraad                         

(zie bijlage) 
 Ter kennisname overzicht van werkgroepen v.d. vereniging ( zie Bijlage) 
 Vaststellen van de begroting 2020 van de vereniging ( zie bijlage) 
 Rondvraag en aandacht voor vertrek 2 AB leden 

sluiting van het huishoudelijk gedeelte van deze algemene 

ledenvergadering 

20.15-20.30  pauze 

 

20.30             start van het inhoudelijke gedeelte 
 

20.30-21.00    Procescoordinator van de Stichting: Marcel van Miert  
                      Geeft de stand van zaken in het proces weer en geeft aan hoe we nu  
                      echt op weg gaan naar de realisatie.  
 

21.00-21.30    Het bureau dat onlangs met de nadere uitwerking van het VKA is gestart  
                      stelt zich voor en zal aangeven hoe zij het proces de komende maanden 
                      vorm geven. 
                       
21.30-21.55    Sjef Langeveld schets een beeld van de ambities van de vereniging, die  
                      verder gaan de realisering van het VKA met de daarbij behorende  
                      natuur.     

               
          Uiteraard kunt u tussentijds vragen stellen en/of opmerkingen maken. 

 

21.55             Afsluiting door Jettie Rattink 

Tot 22.30       Gelegenheid tot napraten 


