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Agenda voorjaarsvergadering 21 april 2022 
aanvang 20.00 uur  

 Welkomstwoord door de voorzitter en mededelingen namens het bestuur. 
 
 Vaststelling agenda. 
 
 Spreker.  

Voor deze avond hebben we een interessante en enthousiaste spreker. Marco van Hoek, 
beleidsmedewerker Economie en Recreatie en Toerisme van de gemeente Buren zal een 
toelichting geven op de in ontwikkeling zijnde Recreatievisie Buren en op de plannen voor 
toekomstige recreatie in Maurik. Het kan u niet ontgaan zijn dat er vanaf het Eckse Veer tot 
en met De Roodvoet een aantal ontwikkelingen zijn. Kijk bijvoorbeeld naar wat inmiddels 
zichtbaar is bij De Loswal en het Eiland van Maurik. En wat zijn de plannen voor de terreinen 
op en rond de voormalige steenfabriek de Roodvoet, Anker 1 en Binsbergen en van der Pol?  
Inmiddels zijn er een aantal samenkomsten geweest voor inwoners van Buren om mee te 
denken over de Recreatievisie maar ook deze avond is er gelegenheid uw mening naar voren 
brengen.  

 
 Pauze. (circa 21.00 uur) 
 
 Notulen van de najaarsvergadering van 6 november 2019. 

Deze zijn destijds u in het najaar van 2020 toegestuurd, maar nu als aparte bijlage nog eens 
toegevoegd. Wij hebben indertijd geen enkele reactie ontvangen en stellen de vergadering 
dan ook voor deze notulen vast te stellen. 

 
 Kascontrole 2020 en 2021. 

Zoals u in de bijgaande stukken heeft kunnen lezen hebben de kascontroles over 2020 en 
2021 plaatsgevonden. Het bestuur vraagt de vergadering om het bestuur van VDM décharge 
te verlenen. Daarnaast vragen wij u een nieuwe kascontrolecommissie voor het jaar 2022 vast 
te stellen.  Aanmelden kan bij het bestuur. 

 
 Contributie. 

Omdat wij de achterliggende verenigingsperiode weinig kosten gemaakt hebben stellen wij 
voor de contributie voor 2020 en 2021 op nul te zetten.  

 
 Bestuurssamenstelling. 

Ondanks de geringe activiteiten als gevolg van de situatie rond Corona, is de tijd wel 
doorgegaan en zijn bestuursperioden afgelopen. José van Ingen heeft begin 2020 aangegeven 
te willen stoppen als bestuurslid en sindsdien geen bestuursvergaderingen meer bijgewoond. 
Lidi Bouman en Minoes Duindam hebben aangegeven ook te stoppen en zijn niet herkiesbaar. 
Corrie Blommaert heeft aangegeven niet langer door te willen als voorzitter, hooguit als 
algemeen bestuurslid. Volgens de statuten dient de vereniging echter 5 bestuursleden te 
hebben. Dit betekent dat er bij het uitblijven van nieuwe bestuursleden er geen volwaardig 
bestuur meer is. Gert van Os geeft aan wel als secretaris door te willen gaan.   
Wij leggen deze serieuze kwestie bij u neer, in de hoop dat u als lid meedenkt. Als er geen 
adequate oplossing komt zullen wij in 2022 stappen moeten gaan zetten tot beëindiging van 
onze vereniging.  

 
 Rondvraag 
 
 Sluiting door de voorzitter. 


