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1. Introductie 
De vergadering wordt geopend om 20.00 uur door voorzitter Ruurd Dijkman. Helaas is dit de 
tweede keer dat er een virtuele ALV gehouden wordt maar desondanks is er een goede 
opkomst. Er zijn 38 leden digitaal aanwezig bij deze ALV. Er staan een aantal belangrijke 
besluiten op de agenda; ondersteunen we de aanbeveling van het transitieteam om door te 
gaan met de activiteiten van de vereniging, gaan we over tot het benoemen van een drietal 
nieuwe bestuursleden én keuren we begroting voor 2022 goed? 
 
2.   Visie op de toekomst van de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal 
Joost de Jong bespreekt en verklaart de visie op de toekomst van de Vereniging Markdal 
duurzaam en vitaal zoals die is opgesteld door het transitieteam en waarin ook de 
suggesties en discussiepunten uit de ledenpeiling van 29 november 2021 zijn verwerkt. Dit 
document is iedereen toegestuurd samen met de agenda voor de ALV.  
René Kloeg complimenteert Joost met dit goede en positieve verhaal. Ook Joop van Riet 
steunt de aangegeven richting. Hij merkt verder op dat de ontstane stagnatie bij de 
uitvoering In het afgelopen jaar aandacht verdient. Ruurd wijst erop dat dit zeker de 
aandacht heeft en ook al duidelijk is benadrukt in het persbericht opgesteld naar aanleiding 
van de uitspraak van de Raad van State zoals meegestuurd samen met de agenda. Ruurd 
benadrukt ook nog eens het belang dat alle organisaties, waarmee het transitieteam 
gesproken heeft, hechten aan een continuering van de vereniging en de verbindende kracht 
die er volgens deze organisaties van de Vereniging uit gaat. Dit creëert een basis voor 
invloed en voor beïnvloeding van de ontwikkelingen in het Markdal in een constructieve 
balans met de posities van deze organisaties in het Markdal. 
Ook Sandra Reijntjes onderschrijft de toekomstvisie als een inspirerend verhaal en 
benadrukt dat ze graag als stip op de horizon de doelstelling van 200 hectare nieuwe natuur 
in het Markdal wil behouden. Na een virtueel applaus stemt de ALV in met de 
gepresenteerde toekomstvisie als basis voor de voortzetting van de Vereniging Markdal 
duurzaam en vitaal. 
 
3.   Organisatie 
In het afgelopen bewogen verenigingsjaar hebben een aantal bestuursleden afscheid 
genomen van de vereniging dit zijn Sjef Langeveld, Annemiek Jetten, Mariëtte Jansen, 
Chanan Hornstra, en Hubert Koevoets.  Ruurd bedankt alle 5 bestuursleden voor hun 
energie, inzet en bijdragen aan de vereniging. Gelukkig blijven ze alle 5 vertrekkende 
bestuursleden nauw betrokken bij de vereniging en haar uitdagingen. Een virtueel applaus 
benadrukt dit dankwoord aan de vertrekkende bestuursleden. 
Ook bedankt Ruurd de leden van het transitieteam en de bijdrage die ze hebben geleverd in 
de laatste paar maanden in discussies en in de gesprekken met de verschillende 
stakeholders. De diversiteit van het team en de kwaliteit van de bijdragen heeft ervoor 
gezorgd dat er een goede basis is gelegd voor continuïteit en toekomst voor de vereniging. 
 
In het komende half jaar gaat het bestuur verder met de vertaling van de toekomstvisie in 
activiteiten, taken en verantwoordelijkheden binnen het bestuur, het transitieteam en de 



de werkgroepen. Het bestuur bestaat nu uit Ruurd Dijkman en Jan Roovers. Nellie Raedts, 
Joost de Jong en Hein Hilhorst willen graag in het bestuur plaatsnemen. Ook de transitie 
team leden Dirk Evers, Guy Kersten, Dorien Brinkhof, Jean Nijssen, Susan van der Riet, 
Ronald van Heeringen, Chanan Hornstra en Mariëtte Jansen blijven het komende half jaar 
nauw betrokken bij het opstarten.  Joost, Nellie, Hein, Jean, Dirk, Guy en Dorien presenteren 
zichzelf in een korte persoonlijke introductie.   
 
Hierna worden onder virtueel applaus en zonder tegenstem de nieuwe bestuursleden Nellie  
Raedts, Joost de Jong en Hein Hilhorst benoemd.  
 
Ruurd Dijkman is interim-voorzitter en het bestuur is op zoek naar een nieuwe permanente 
voorzitter. Het mandaat voor het vinden van een goede kandidaat staat in de notitie 
bijgesloten bij de agenda. Dit mandaat wordt door de vergadering goed gekeurd. 
 
De ontvlechting van Vereniging en Stichting moet worden afgerond. Een van de laatste 
stappen is het aanpassen van de statuten van de vereniging. Het voorstel tot wijziging van 
de statuten van de Vereniging zoals rondgestuurd met de agenda wordt aangenomen door 
de vergadering. 
 
4.a   Jaarplan 2022 
 
Nellie Raedts beschrijft de activiteiten die door bestuur en transitieteam nader zullen 
worden uitgewerkt in het komende half jaar. Dit activiteitenplan bouwt helemaal op de 
eerder besproken visie en zal een nadruk leggen op; 
- het vergroten van het aantal leden en ook op het vergroten van het aantal actieve leden.  
- het onderhouden van een goede communicatie met onze partners en stakeholders. 
- de hervatting van de uitvoering van het DO Markdal in de gemeente Alphen-Chaam. 
- het monitoren en controleren van de afspraken gemaakt met de uitvoeringspartners voor 
de natuurrealisatie en herindeling Markdal. 
 
De toekomstvisie voor de ontwikkeling van het Markdal opgesteld in 2016 zal weer ter hand 
worden genomen om ideeën voor verdere ontwikkelingen te bespreken en suggesties voor 
aanpassingen als gevolg van nieuwe en voortschrijdende inzichten te kunnen vastleggen. 
 
Dit is een ambitieus maar realiseerbaar activiteitenplan maar vraagt medewerking van een 
groot aantal leden en ook van onze partners in het Markdal om mee te denken en mee te 
doen. 
 
Naar aanleiding van dit overzicht worden de volgende opmerkingen gemaakt en vragen 
gesteld; 
Oene Rozendaal vraagt hoe de relatie tussen Vereniging en Stichting nu is en of de 
ontvlechting al voltooid is. Ruurd maakt duidelijk dat de verstandhouding en overleg tussen 
Vereniging en Stichting goed verloopt en dat we gelijkgestemd zijn waar de issues en de 
prioriteiten moeten liggen wat betreft de herinrichting. De formele ontvlechting is gaande 
en we verwachten dat gedurende de eerste maanden van het komende jaar dit proces 
voltooid zal zijn. 



Joop van Riet benadrukt het belang van het bewaken van de gemaakte afspraken. De 
vereniging heeft zwaar in die afspraken geïnvesteerd en heeft dus als het ware een soort 
van eigendomsrecht op of IP van deze afspraken. Verder haalt Joop Willem Jan Goossens 
aan die tijdens de ledenpeiling het belang van draagvlak benadrukt zeker ook wat betreft 
recreatie en recreatieve activiteiten. 
Mariëtte Jansen benadrukte het belang om vooral te blijven nadenken over de concrete 
ontwikkelingen in de samenleving en hun effect op de toekomst van het Markdal. Jan 
Roovers beantwoordde de vraag van Sandra Reijnders over het aantal leden met getal  242. 
 
4.b Begroting 2022 
Jan Roovers licht de begroting voor 2022 toe die als bijlage bij de agenda aan de leden is 
toegestuurd. De begroting wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  
 
Joop van Riet merkt op dat de bijdrage van achtduizend euro van de stichting aan de 
activiteiten van de vereniging een mooi teken van goede wil is van de stichting. Hij vraagt 
zich echter af of hier voorwaarden aan verbonden zijn. Jan verduidelijkt dat de achtduizend 
euro bestemd zijn voor niet nader gespecificeerde proceskosten. 
 
Het wegvallen van de verantwoordelijkheid voor de financiën van de stichting heeft tot 
gevolg dat er geen accountant ingehuurd hoeft te worden voor de goedkeuring van de 
jaarrekening. Een kascommissie bemenst uit eigen gelederen is nu voldoende.   Sjoerd de 
Vries en Hans de Haan melden zich spontaan aan en worden door de vergadering benoemd 
als leden van de kascommissie voor de jaarrekeningen van 2021 en 2022. 
 
6.   Rondvraag 
 
Er zijn geen punten voor de rondvraag en om 21.10 uur wordt de vergadering met dank 
voor ieders positieve bijdragen door Ruurd Dijkman gesloten. 
 
 


