
 

 

Notulen vereniging VERBAB: jaarvergadering 

Datum: 07-07-2022 

Locatie: Aterl ier de Heerlijkheid, Bokhoven 

Aanwezig: Pieter Wamsteker (Voorzitter), Stephan Leutscher (Secretaris),  Jeroen de 
Beurs (penningmeester), Rick Bomans (Commissievoorzitter Kadernotie), Maikel v. 
Wijk (Kascontrole commissie), Marike Boerman (pitch ‘Buurtwinkel’) 
Leden: 21 totaal, inc. bovenstaande (namen omwille van privacy niet opgenomen in de 
openbare notulen, namenlijst beschikbaar bij de secretaris)  
 

1. Opening en mededeling 

a. Aandacht genomen voor (zojuist verschenen) kamerbrief van minister Rob Jetten 
d.d. 6-7-2022 ‘ Hernieuwbare energie op land en regionale energiestrategieën’ 
m.b.t. ontwikkelingen Wind op Land; tijdspaden zijn vaag, deadlines worden naar 
achter verschoven. Een ding duidelijk: er moet eerst meer onderzoek komen naar 
o.a. gezondheidsaspecten.  
Nog onduidelijk welke impact dit document heeft op besluitvorming gemeente 
Heusden. 

b. Margo vd O. complimenteert en bedankt het bestuur en commissieleden van 
VERBAB met de inspanningen voor het dorp.  

c. De voorzitter benadrukt de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar 

1. Oprichting verenging t.b.v. rechtspersoon. 

2. Oprichten werkgroepen / commissies, inlezen materie, samenkomst 
commisie-avonden. 

3. Deelname informatieavond NRD (‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
voor het planMER Windturbinebepalingen Leefomgeving’) en 
indienen zienswijze op aankomende landelijke richtlijn. 

4. Gesprek met wethouder vd Poel, gemeente Heusden. 

2. Jaarrekening 

a. Balans en jaarrekening doorgenomen. 

b. Verantwoording bestuursjaar 2021 doorgenomen. 

3. Kascontrolecommissie 

a. Kascontrolecommissie; goedkeuring. Advies: heffen contributie.  

b. Decharge verleend.  

4. Vaststellen begroting 2022 

a. Begroting vastgesteld. 

5. Contributie 



 

 

a. Stemming: unaniem akkoord met verplichte bijdrage van 5 euro per jaar per 
huishouden 

6. Pitch ‘de Buurtwinkel’ (Marike Boerman) 

a. Doel: sociale cohesie verstevigen en samenwerken duurzaamheid / voedselketen 
verkorten 

b. Uitleg de voedselwerkplaats (online ‘webwinkel’) 

c. Reactie vereniging; fraai initiatief, verder pitchen in het dorp voor animo bij hulp 
organisatie etc. 

7. Rondvraag 

a. Kris N.: Bibian Mentel fonds; speeltuin mogelijk maken voor minder-valide 
kinderen? 

i. Anwoord: eerst verder pitchen in het dorp. Past niet direct bij de 
doelstelling van de vereniging. Bij voldoende animo heroverwegen. 

b. Margo vd O.: Kees vd O. biedt aan lezing over Bokhoven te houden en opbrengst te 
doneren aan de vereniging. 

c. Stephan L.: wat te doen met wanbetalers lidmaatschapsgelden: worden automatisch 
omgezet naar sympathisanten en verliezen daarmee inspraak in de vereniging, maar 
blijven dus wel verbonden. 

d. Piet: stimuleer leden om vrijwillige donatie toevoegen naarst lidmaatschapsgeld.  

8. Sluiting door de voorzitter 

 

Bijlage 1: Kamerbrief Rob Jetten dd 6-7-2022 ‘ Hernieuwbare energie op land en regionale 
energiestrategieën’.  

Bijlage 2: Pitch / presentatie Marike Boerman 


