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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 donderdag 18 april in De Zwerfsteen te
Roderesch.
Wij nodigen u hierbij van harte uit voor onze
openbare Algemene Ledenvergadering op donderdag 18 april 2013
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:
 kort huishoudelijk deel van de vergadering
 korte pauze
 algemeen deel: Energietransitie door de heer J.A. Scholten van de Energie coöperatie Udenhout in oprichting). Naast de zelfopwekking van energie (gas, elektra) heeft deze coöperatie ook
ideeën over de invulling van de WMO.

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

Opening en vaststelling agenda
Verslag ledenvergadering d.d. 22 mei 2012
Mededelingen
Verslag van de secretaris
Verslag van de penningmeester (jaarrekening)
a.
Verslag van de kascommissie
b.
Benoeming kascommissie 2014
Bestuursverkiezing
Onze voorzitter, de heer Oebele Bruinsma, heeft te kennen gegeven het voorzitterschap van de Vereniging Groen Noordenveld neer te leggen en af te treden als bestuurslid. Wij hebben op dit moment
geen nieuwe kandidaat voor de functie van voorzitter.
De heer Jerrit Veenstra heeft te kennen gegeven wegens persoonlijke omstandigheden af te treden
als bestuurslid.
Volgens het huishoudelijk reglement zijn aan de beurt van aftreden de volgende bestuursleden:
Willem Ponsteen en Alex van der Kloet. Deze aftredende bestuursleden stellen zich herkiesbaar.
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.
.
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Er is een tijd van komen, en er is
een tijd van gaan
Met uw hulp en steun bestaat de Vereniging
Groen Noordenveld nu bijna zes jaar. In die periode is er veel veranderd in onze gemeente,
mede door inspanningen van onze Vereniging
en dus van u allen. Zoals u weet werd de Vereniging opgericht als een aanvulling op een aantal bestaande belangenverenigingen om als
“koepel” inhoudelijk tegengas te kunnen geven
aan de megalomane plannen uit de IGSRegiovisie koker en in de etalage gezet voor
consumptie door ons gemeentebestuur. Door
een koepel-achtig bestuur te formeren konden
wij rekenen op een breed draagvlak. Dat was
ook zeer nodig, gezien het eenrichtingsverkeer
en de kwaliteit van de gemeentelijke besluitvorming.
Als een NIMBY clubje tot en met een ANBI instelling met een (vinden wij) goede visie op en
kennis van lokale ontwikkelingen, bleken wij een
krachtig inhoudelijk wapen te hebben om het
gemeentebestuur zeer kritisch te volgen en bij te
sturen. Onze grootste uitdaging was en is het
verwelkomen en uitdragen van maatschappelijke initiatieven, aangezien actief betrokken burgers belangrijk zijn voor een levende en effectieve democratie. De tijd heeft ons helaas gelijk
gegeven en we zitten nu met de gemeente in
magere tijden. Het zij zo, maar met burgerlijke
initiatieven zoals uw vereniging en de ontwikkelingen zoals gepresenteerd op de komende Algemene Leden Vergadering, zijn er interessante
en werkbare perspectieven realiseerbaar, die de
burger moed geven.
Ik heb mij altijd met veel plezier en te weinig tijd
mogen inzetten om samen met een zeer bekwaam bestuur uw Vereniging te mogen voorzitten. Ik dank u voor uw vertrouwen en uw inzet.
Oebele Bruinsma

geving op het informatieve deel van de bijeenkomst naar voren te brengen: initiatieven om de
noodzakelijke behoeften op lokaal niveau te
dekken door maatschappelijk en duurzaam verantwoord ondernemen.
Zowel lokaal als landelijk en internationaal, blijkt
dat in toenemende mate inwoners zichzelf willen
organiseren en betrekken bij de inrichting van
hun leefomgeving en het oplossen van schaarste (o.a. energie en zorg) op lokaal niveau. Daarbij worden vaak de kernwaarden kleinschalig,
betrokkenheid en directe invloed gebruikt. Er
wordt uitgegaan van Kennis, Kunde en Kassa in
eigen kring.
Op energiegebied is in Noordenveld de Energiecooperatie Noordseveld opgericht, zie
www.ecnoordseveld.nl.
Omdat zulke coöperatieve initiatieven potentieel
ook gebruikt kunnen worden voor andere doelen
dan duurzame en betaalbare energievoorziening: bijvoorbeeld invulling van (een deel) van
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
heeft de Vereniging de heer J.A. Scholten, voorzitter van de Energie Coöperatie Udenhout, uitgenodigd om daarover een presentatie te houden. De heer Scholten is voormalig directeur
van de woningcorporatie TIWOS te Tilburg, en
één van de initiatiefnemers van
deze co-operatie

Sponsoring Rabobank
De Rabobank Noordenveld
West Groningen heeft besloten
de Vereniging Groen
Noordenveld te sponsoren met een bedrag van
€ 400 voor 2013.
Hiervoor onze hartelijke dank.
Zie ook: www.groennoordenveld.nl
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Energietransitie
De Vereniging Groen Noordenveld heeft zich
vanaf haar oprichting in 2007 altijd beziggehouden met de kwaliteit van de lokale woonomgeving in onze gemeente. Ruimtelijke inrichting is
daar natuurlijk een belangrijk onderdeel van. Nu
de druk van bouw en inrichting vanuit de IGS
plannen grotendeels is verdampt, heeft het bestuur van uw Vereniging gemeend bij de komende algemene ledenvergadering op 18 april
a.s., een ander belangrijk deel van de woonom-
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