
 

 

 
 
 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Markdal, 31 augustus 2017. 
 
Graag nodigen wij u uit voor de vijfde Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Markdal 
duurzaam en vitaal. Deze ALV zal plaats vinden op maandag 18 september 2017, van 19u30 tot 
22u00 in Huize de Donk, Slotlaan 15, Ulvenhout.  
 
Deze Algemene Leden Vergadering markeert een nieuwe fase. Nu de fase van planvorming - met 
het Voorkeurs Alternatief (VKA) voor de nieuwe loop van de vrij stromende en meanderende 
Mark - nagenoeg afgerond is en het bestemmingsplan door de gemeenten Alphen-Chaam en 
Breda op 5 september in procedure wordt gebracht gaan we middels de ‘procedurele fase‘ over 
naar de ‘fase van realisering’.  
 
Voor deze fase, die zich kenmerkt door tal van projecten waaronder innovatieve is dringend 
behoefte aan versterking door inzet van vrijwilligers. Dit geldt zowel voor het Algemeen Beraad 
(AB), het Dagelijks Bestuur (DB) als voor de inzet in de diverse werkgroepen ter uitwerking van 
die innovaties en projecten.  
 
Wij doen daarom een dringend beroep op diegenen die belangstelling hebben voor een van de 
activiteiten om zich te melden. Heeft u interesse in het Algemeen Beraad, het DB of een van de 
werkgroepen, maar wilt u meer informatie laat het ons weten. Op 18 september zullen we 
uiteraard ook nadere info geven over de activiteiten van de werkgroepen..  
 
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 en het Dagelijks Bestuur, 
waarvoor u zich minimaal een week van te voren kandidaat kunt stellen.  
Het verdere verloop van deze Algemene Ledenvergadering is aangegeven in de bijlage met de 
concept agenda.  
 
Ook niet-leden van de Vereniging Markdal –zoals uw vrienden, kennissen, buren en familie- zijn 
van harte welkom op deze avond. 
 
Ik hoop van u te horen en u op maandag 18 september te ontmoeten in De Donk in Ulvenhout.  

 
Jettie Rattink, Voorzitter Vereniging Markdal duurzaam & vitaal  
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Bijlage: concept agenda ALV 2017 

Programma Algemene Ledenvergadering 18 september 2017  

19:30 – 20.00 u Inloop met koffie en thee 

20.00 – 20.20 u ALV huishoudelijk deel met de volgende onderdelen: 
• Opening, welkom en vaststelling agenda ALV 
• Goedkeuring concept-notulen ALV 21 september 2016  

• Verantwoording door voorzitter Jettie Rattink over beleid 2016 (notitie 
volgt). 

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

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

 Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel ALV 
 

20.20 – 20.35 u  Korte presentatie van het voorlopig ontwerp voor een vrij 

stromende Mark door Marcel van Miert( procesmanager)  

  20.35 - 21.00 u    Introductie bestaande en nieuwe werkgroepen. Nu we in een   
                     andere fase komen, innovaties om de hoek komen kijken krijgen                 
                     werkgroepen een wat andere inhoud.                                                        
                     Nieuwe vrijwilligers die mee willen denken en/of doen zijn welkom.  

         De trekkers van de diverse werkgroepen: A58, Strijbeek-
Markhoeve, Duurzame landbouw/duurzame grondstoffen, Beheer 

(inhoudelijk) Water en Natuur, Beheer (organisatorisch), Recreatief 
Gebruik, Klokkenberg, Communicatie (incl. tentoonstelling e.d.) vertellen 
in 2 minuten (een pitch) wat er moet gebeuren. Als u belangstelling heeft 
voor een werkgroep kunt u in de pauze met de trekker van die werkgroep 
kijken wat u zou kunnen doen. 

21.00 - 21.15 Pauze met info tafels nieuwe en huidige werkgroepen  
 

Na de pauze zullen wij uitgebreid ingaan op het thema   
 

Ons Voedsel en het Markdal’. 

            
21.15 – 21.30 u  Joost de Jong, vroeger werkzaam bij het ministerie van EZ voor 

voedselbeleid (en lid van het algemeen beraad Markdal), zal een aftrap 
geven voor een discussie over dit thema: Het Markdal is meer dan een 
landschap om naar te kijken. Er wordt ook voedsel geproduceerd. Wat is 

er mis met ons voedsel? Kunnen we in het Markdal inspelen op nieuwe 

maatschappelijke ontwikkelingen om gezonder en duurzamer te 
consumeren? Hoe kunnen consumenten uit Breda, Ulvenhout en Alphen 
Chaam, Galder en Strijbeek feeling krijgen met het voedsel wat in het 
Markdal of hun omgeving geproduceerd wordt? 

 
21.30 – 21.55 u  Discussie over het thema. 

Gesprek met elkaar over wat kunnen bewoners, agrariërs, 

natuurliefhebbers en recreanten hiervan zien en beleven? 
 
21.55 - 22.00 u  Afsluiting door Jettie Rattink 

22.00 - 22.30 u Gelegenheid tot napraten 
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Voor u is het volgende nog van belang: 

Dringende oproep: 

 U kunt zich kandidaat stellen voor het Algemeen Beraad en Dagelijks Bestuur. Kandidaten 

voor het Algemeen Beraad dienen zich uiterlijk een week van te voren aan te melden bij 

de voorzitter via info@verenigingmarkdal.nl 

 U kunt ook lid worden van één van de nieuwe of huidige werkgroepen. Aanmelden kan 

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

Bijbehorende verslagen: 

 Het concept jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 vindt u via: 

https://verenigingmarkdal.nl/jaarverslagen/ 
(of rechtstreeks:   

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://verenigingmarkdal.nl/wp-

content/uploads/2017/07/jaarverslag-ver-markdal-2016-alv-concept-getekend.pdf.)  

 Het verslag van de ALV 2016 vindt u via: https://verenigingmarkdal.nl/bijeenkomsten/ 
(of rechtstreeks:  

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://verenigingmarkdal.nl/wp-

content/uploads/2017/06/verslag-alv-19-september-2016-concept.pdf.) 

Procedure consultatie concept-ontwerp Bestemmingsplan Markdal 

 Op 5 september is de start van de consultatiefase van het bestemmingsplan voor de 

vrijstromende Mark gepland. Die kunt u dan vinden via  http://www.ruimtelijkeplannen.nl 

door te zoeken op de naam Alphen-Chaam of Breda. 

Dat zal ook op onze website https://verenigingmarkdal.nl/ te zien zijn.  

 Wij zien u graag op 18 september! 
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