
Digitale ledenvergadering Vereniging Markdal 

 

De Vereniging Markdal houdt maandagavond 21 december een ledenvergadering. Normaal 

gesproken wordt de ledenvergadering altijd onder grote belangstelling gehouden. Nu de vereniging 

meer dan 200 leden heeft maakt de Coronacrisis een normale ledenvergadering onmogelijk. 

Het bestuur vindt dat de ledenvergadering niet langer kan uitgesteld kan worden. Een aantal 

belangrijke zaken moet worden gedeeld met de leden. Het bestuur heeft daarom besloten voor het 

eerst en hopelijk voor het laatst de ledenvergadering digitaal te laten plaatsvinden. De leden kunnen 

inloggen via een vergaderlink om mee te doen aan de vergadering. Vragen kunnen ze via een 

chatfunctie stellen.  

Twee bijzonder belangrijke punten op de agenda betreffen de benoeming van nieuwe bestuursleden 

en een voorstel tot verdere uitwerking van de uitgifte van obligaties.  

Begin 2020 heeft de ledenvergadering ingestemd met vernieuwing van de statuten en de uitbreiding 

van de besturen van de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal en de gelijknamige stichting. Toen 

zijn er al drie nieuwe leden in het bestuur gekozen. In de loop van dit jaar zijn nog twee mensen 

bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. Het gaat om Annemiek Jetten uit Breda en Hubert 

Koevoets uit Etten-Leur. Annemiek Jetten is voormalig burgemeester van Sluis en Vlaardingen en 

beoogd vicevoorzitter. Hubert Koevoets is operations director in het bedrijfsleven en oud-statenlid 

van de VVD en is beoogd penningmeester van de stichting Markdal.  

De Vereniging Markdal heeft met veel ambitie de aanpassing van het Markdal de afgelopen jaren van 

de grond getild, uiteraard samen met de gemeenten, de provincie en het waterschap. Inmiddels 

hebben de gemeenteraden bestemmingsplannen vastgesteld en zeer recent is het voorlopig ontwerp 

voor het Markdal gepresenteerd. De vereniging wil samen met anderen het toekomstig beheer 

vormgeven en uitvoeren. Onder meer daarvoor is het van belang dat de Vereniging Markdal een deel 

van de verworven gronden in het rivierdal kan aankopen. Om daar financieel toe in staat te zijn heeft 

de ledenvergadering ingestemd met onderzoek naar de mogelijkheden om fondsen te werven. Op 

basis van dat onderzoek komt 21 december een voorstel aan de orde om de uitgifte van obligaties 

verder uit te werken. 

Na het huishoudelijk gedeeltelijk geeft het bestuur een uitgebreide toelichting op het voorlopig 

ontwerp en zaken die nog discussie of vragen oproepen. Ook komt er een toelichting op het 

vervolgproces tot de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden. 

De vergadering begint om 19.30 uur. De mensen die zich hebben aangemeld krijgen vooraf via hun 

emailadres een link om in te kunnen loggen voor de vergadering. Media kunnen de link opvragen bij 

Jan Roovers, mailadres info@verenigingmarkdal.nl. U kunt hem ook bellen op 06-50601647. 

De volledige agenda vindt u ook op de website van de vereniging https://verenigingmarkdal.nl/ 

 

 

mailto:info@verenigingmarkdal.nl
https://verenigingmarkdal.nl/

