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Milieuvereniging Land van Cuijk
-al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu-

Notulen jaarvergadering 2021

Datum: 24 september 2020.
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’ in Sint Hubert.
Aanwezig: 24 leden.
1. Opening en bericht van verhindering
Voorzitter Theo Wijnhoven opent de vergadering om 19.30 uur, en vraagt ieder van de
aanwezigen zich kort voor te stellen.
Afwezig met bericht van verhindering zijn: 16 leden.
Toegevoegd aan de agenda is punt 10a: bomenproject.
2. Mededelingen en actuele zaken
- De voorzitter gaat kort in op het ontstaan en de geschiedenis van onze vereniging. Dat
laatste in het licht van de juridificering van de besluitvorming en de gevolgen daarvan voor de
eventuele procedures die we voeren.
- Volgend jaar gaat de nieuwe Omgevingswet in, die de gewone burgers beoogt meer invloed
te geven op hun eigen leefomgeving. In opdracht van de provincie Noord Brabant gaat het
Brabants BurgerPlatform in samenwerking met o.a. de MLvC dit proces begeleiden. Om tot
een plan/visie te kunnen komen, is kennis vergaren belangrijk. Daarom organiseren wij een
aantal informatieavonden: over water als ordenend principe (op 21 oktober), over gezondheid
(in november), over onze energievoorziening (in december) en over natuur en landbouw (in
januari).
3. Verslag jaarvergadering 24 september 2020
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
4. Jaarverslag 2020
Ook dit verslag wordt onveranderd vastgesteld.
5. Financieel jaarverslag 2020
De penningmeester geeft een korte toelichting op het jaarverslag. Daar vanwege Covid 19 ons
jubileumfeest niet door kon gaan, is er vorig jaar minder geld uitgegeven dan begroot. Omdat
ons bomenproject in de plaats van het jubileumfeest is gekomen, wordt dat geld dit jaar daar
aan uitgegeven (o.a. een extra uitgave van Bladgroen, geheel in het teken van dit project).

Notulen jaarvergadering 2021

~2~
6. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrole vond dit jaar, eveneens vanwege Covid 19 (de ledenvergadering stond
aanvankelijk voor maart gepland, de kascontrole was halverwege die maand), digitaal plaats.
En ook dit jaar heeft de kascommissie geen onregelmatigheden kunnen constateren.
7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Henk Teusink blijft nog een jaar lid, Pieter Kessels volgt Jan Nabuurs op.
8. Begroting 2021
De begroting wordt zonder aanpassingen geaccepteerd.
9. Beleidsplan 2021
De voorzitter stipt kort een aantal punten uit ons beleidsplan aan: onze website wordt goed
bijgehouden en vooral ook (erg) goed geraadpleegd; de Omgevingswet gaat veel van onze tijd
opslokken; juridificering van de besluitvorming noopt ons een beroep te doen op juristen; en
we zoeken naar manieren om jongeren aan ons te binden.
Het beleidsplan zoals opgesteld wordt aangenomen.
10. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Harrie van de Wetering en Sylvia
van Duijnhoven
Beide aftredende bestuursleden worden bij acclamatie herkozen.
10a. Bomenproject
De coördinator van ons bomenproject, schetst de stand van zaken. Op 10 november wordt de
eerste boom geplant in Rijkevoort, dat centraal in het Land van Cuijk ligt. Het programma
voor die dag is rond; zo komen alle burgemeesters van de 5 gemeenten die in de nieuwe
gemeente opgaan. Maar het aantal dorpen dat een locatie voor een boom heeft doorgegeven is
nog laag, terwijl we graag in alle 33 kernen een boom willen planten.
11. Rondvraag
Hier kwamen we niet meer aan toe, omdat om 20.30 uur burgemeester en wethouders van de
gemeente Mill en St. Hubert met anderen binnen kwamen, om onze vicevoorzitter Geert
Verstegen een Koninklijke onderscheiding op te spelden.
12. Sluiting
De vergadering is door de voorzitter om 20.30 gesloten.
Na afloop van de vergadering kreeg Geert dus de onderscheiding opgespeld. Toespraken
waren er van de burgemeester, onze voorzitter, het Brabants BurgerPlatform (waarvan Geert
voorzitter is), de BMF (Geerts voormalige werkgever), zijn oudste zoon en zijn vrouw.
Daarna nog een serenade door (een aantal leden van) de St. Hubertse harmonie en vervolgens
waren er hapjes en drankjes voor de aanwezigen.

Jan Reijnen, secretaris
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