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Geachte leden en donateurs,
In deze nieuwsbrief treft u een uitnodiging aan voor de Algemene Ledenvergadering
van de Vereniging Groen Noordenveld op 12 juni 2014 in De Zwerfsteen te
Roderesch.
Wij nodigen u hierbij van harte uit voor onze
openbare Algemene Ledenvergadering op

12 juni 2014
De Zwerfsteen, Esweg 18, 9305 TB RODERESCH
aanvang 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 uur
Deze bijeenkomst van de Vereniging Groen Noordenveld is vrij toegankelijk voor iedere
inwoner van Noordenveld.
Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

 huishoudelijk deel van de vergadering
 korte pauze
 algemeen deel: de heer Peter Sluiter, directeur van het Gevangenismuseum in Veenhuizen zal
ons iets vertellen over het museum, de positie van het museum in de regio en de toekomst en
ambities van het Gevangenismuseum.

Agenda voor het huishoudelijk deel van de vergadering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening en vaststelling agenda
Verslag ledenvergadering d.d. 18 april 2013
Mededelingen
Verslag van de secretaris
Verslag van de penningmeester (jaarrekening)
a.
Verslag van de kascommissie
b.
Benoeming kascommissie 2015
Bestuursverkiezing
Volgens het huishoudelijk reglement zijn aan de beurt van aftreden de volgende bestuursleden:
Michell van Dam, Johan Kasper en Jelke Kuiler. De aftredende bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Wij hebben Johan Kasper tevens bereid gevonden de vacature van voorzitter te vervullen.
Verder zijn wij nog op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Kandidaat-bestuursleden en tegenkandidaten kunnen worden gesteld tot aanvang van de vergadering. Ieder lid heeft het recht een of meer leden als kandidaat-bestuurslid voor te dragen, mits het verzoek daartoe schriftelijk wordt ondersteund door tenminste twee andere stemgerechtigde leden. Bij
het verzoek dient een schriftelijke motivering van de voorgestelde kandidaat te worden overlegd..

8.

Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel van de vergadering

Het verslag van de vergadering en overige verslagen worden ter vergadering uitgedeeld en zijn op aanvraag
verkrijgbaar via het secretariaat van de Vereniging Groen Noordenveld, De Klencke 32 te Roden, telefoon
050-5016429, e-mail groennoordenveld@home.nl.
Redactieadres: De Klencke 32, 9301 SZ RODEN – 050-5016429

.

Sponsoring Rabobank
2014

Bijeenkomst HOV op 22 mei

De Rabobank Noordenveld
West Groningen heeft besloten
de Vereniging Groen Noordenveld te sponsoren met een bedrag van € 400 voor 2014.
Hiervoor onze hartelijke dank.

Op donderdag 22 mei vond er in het gemeentehuis
een informatiebijeenkomst plaats over het HOV.
Er waren ruim 40 personen aanwezig, waaronder
fractieleden van Lijst Groen Noordenveld en Groen
Links.

Zie ook: www.groennoordenveld.nl

De heer Peter Sluiter, directeur van het Gevangenismuseum zal een korte inleiding geven over het
Gevangenismuseum. Hij zal daarbij ingaan op de
positie van het museum in de regio en de toekomst
en de ambities van het Gevangenismuseum.
Op 18 mei 1975 werd het eerste Gevangenismuseum
in Veenhuizen geopend in een oude betonschuur
aan de Hoofdweg in Veenhuizen. Het kwam tot stand
dankzij de verzamelwoede en inspanningen van de
oprichter, de heer Standhart. Dertig jaar later opende
het nieuwe Nationaal Gevangenismuseum zijn deuren in een geheel gerestaureerd dwanggesticht uit
1823. Het museum is inmiddels uitgegroeid tot een
professionele organisatie met 24 medewerkers, circa
90 vrijwilligers en een actieve Vriendenvereniging. In
2007 is het uitgeroepen tot beste historisch museum
van Nederland. De laatste jaren ontvangt het museum jaarlijks meer dan honderdduizend bezoekers.

Van de oorspronkelijk 30 varianten zijn er nu nog drie
varianten in beeld. De kosten van deze varianten
variëren van bijna 1 miljoen tot ruim 3 miljoen euro.
Variant 3 (behoud huidig busstation en route tot aan
Vijfde Verloting) had van verreweg de meeste aanwezigen de voorkeur. Dit is ook de goedkoopste variant. Verder zijn variant 4 en 7 nog in beeld.
Binnenkort zal het college een voorstel doen en aangeven welke variant de voorkeur heeft. De raad zal
dan mogen meebeslissen.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de
gemeente Noordenveld:
https://www.gemeentenoordenveld.nl/wonen_en_leve
n/verkeer_en_vervoer/openbaar_vervoer/dossier_stu
die_hoogwaardig_openbaar_vervoer_(hov)/
Hier kunt u ook de drie varianten vinden waaruit binnenkort een keuze wordt gemaakt.
Reacties op deze varianten kunt u insturen via
praatmeeoverbeterov@grontmij.nl.

Bestuursleden gezocht
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden voor de Vereniging. Mocht u interesse hebben
dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via
de website of via de mail:
groennoordenveld@home.nl.
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Bestuursprogramma coalitie

Kopij voor het volgende nummer kunt u aanleveren op
het redactie-adres of mailen naar groennoordenveld@home.nl

Op de ledenvergadering zullen ook fractieleden van
Lijst Groen Noordenveld aanwezig zijn. Mocht u vragen hebben over het bestuursprogramma dan is er
gelegenheid tot het stellen daarvan.

M.i.v. 2012 heeft de Vereniging de ANBI-status
Vormgeving: Dolf Rasker Reclamestudio, Roden

