
Leden unaniem positief over toekomstvisie Vereniging Markdal 
 
‘Een heel goed doordacht en geformuleerd document. De toekomstvisie is een goede start van een 
nieuwe toekomst voor de vereniging. Met dat compliment kon de jaarlijkse Algemene 
ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Markdal niet beter worden afgesloten. 
 
Voor de toekomstvisie uitgebreid werd besproken werd eerst het traditionele huishoudelijk gedeelte 
van de ALV afgewerkt. Ditmaal met een speciaal tintje, omdat de vereniging de toekomst in gaat 
zonder statutaire banden met de ooit uit de vereniging voortgekomen Stichting Markdal en 
duurzaam en vitaal.  
 
Als eerste gaf penningmeester Jan Roovers een overzicht van de financiën van de vereniging. Dit jaar 
is een subsidie van het Prins Bernhardfonds van tien mille voor het maken van een film over het 
Markdal en het werk van de vereniging terugbetaald. De film komt er niet. We zijn 2022 begonnen 
met een positief saldo van ruim 19 mille. Na aftrek van 9000 euro aan kosten is het saldo 22.442 
euro. De begroting 2023 laat in totaal 13.000 euro aan inkomsten zien en 13.000 euro aan uitgaven 
inclusief 4000 euro toevoeging aan de reserves.  
Na zijn toelichting riep interim-voorzitter Ruurd Dijkman Jan Roovers nog even naar voren. Hij kreeg 
woorden van waardering en flesje wijn omdat hij zich al tien jaar inzet als bestuurslid van de 
vereniging.  
Vervolgens benoemden de leden met algemene stemmen het nieuwe bestuurslid Hans de Vries. Hij 
stelde zichzelf voor als fervent bezoeker van het Markdal die zich graag inzet voor de vereniging en 
de voorbije maanden al actief meedraait in het bestuur om warm te lopen voor de periode na zijn 
benoeming. 
 
Hierna werd de vergadering formeel gesloten en weer geopend om de wijzigingen van de statuten 
van de vereniging en een nieuw huishoudelijk reglement vast te kunnen stellen. Die wijzigingen 
waren noodzakelijk, nadat de provincie Noord-Brabant het beheer van de stichting Markdal 
overnam. Dat was weer noodzakelijk vanwege de problemen met de Markhoeve in Strijbeek en 
financiële tekorten bij de stichting. De leden stemden in met de wijzigingen en met het nieuwe 
huishoudelijk reglement. Daarin staat onder meer dat de contributie voortaan jaarlijks wordt 
vastgesteld.  
 
Het nieuwe bestuurslid gaf vervolgens een bevlogen toelichting op de toekomstvisie die het bestuur 
en het zogeheten transitieteam de voorbije periode hebben opgesteld. Hij kreeg daarbij hulp van 
eveneens bestuurslid Nellie Raedts. Zij noemde de doelen van de vereniging: een meanderende 
Mark, natuurontwikkeling van 100 hectare liefst meer, het Markdal cultuurhistorisch in ere 
herstellen, rustige recreatie. De betrokkenheid van de mensen en bedrijven is altijd een drijfveer 
geweest en blijft dat ook. Hans de Vries zei daarna dat de enorme passie en inzet waarmee de 
mensen van de vereniging werken, de innovatieve aanpak met prachtige resultaten als de kracht van 
de vereniging.  
Vervolgens stond hij stil op de uitdagingen waar we voor staan. We kunnen niet langer alleen maar 
kijken naar het rivierdal bij de uitvoering van de plannen. We zullen in de toekomst vanwege de 
uitdagingen op watergebied moeten kijken naar het hele stroomgebied van de Mark inclusief de 
beken die daarop uitkomen. Wat wordt de werkwijze: we gaan verder als belangenbehartiger, we 
waken over de in het verleden gemaakte afspraken, zijn verbinder tussen belanghebbenden en 
antenne van wat er leeft etcetera.  
Het voornemen om het hele stroomgebied van de Mark te gaan bekijken kreeg brede steun van de 
tientallen aanwezige leden. Vanuit de zaal kwam de oproep om vooral samen te werken met de 
mensen die in België bezig zijn met het rivierdal van de Mark. De kanoërs wilden heel graag horen 
wat er gaat gebeuren met hun vorm van recreatie. De vereniging heeft altijd geijverd voor het 
kanoën op de Mark. Inhoudelijk verwijst de vereniging naar het waterschap Brabantse Delta dat op 



13 december aanstaande het nieuwe voorontwerp presenteert tijdens een bijeenkomst in de 
Leeuwerik in Galder.  
De volledige toekomstvisie vindt u hierbij als bijlage. Vragen kunt u mailen naar 
info@verenigingmarkdal.nl. 
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