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Vergaderingen 2019
Vergaderrooster 2019 / bestuurlijke planning
Vergaderingen beginnen om 20.00 uur
Locatie: in principe Van Helvoirt Groenvoorzingen.
Data:
28 januari
• Compensatie plantactie Moerenburg (project 2019.014)
• Voorbereiden en bepalen informatieavond kasteel Durendaal (project 2019.04)
• Stand van zaken cultureel erfgoed , start uitvoeringsprogramma(project 2019.03)
• Kennisnemen van de jaarrekening 2018
• Voorbereiden en bepalen datum bijeenkomst voor mensen die in het verleden mee hebben
geplant (project 2019.07
25 februari
• Idee ontwikkeling volmolen omgeving Mie Pieters (project 2019.02)
• Vaststellen jaarrekening 2018
• Fase 2 van de zonnepanelen op agrarische daken (project 2019.08)
• Vaststellen begroting 2019
• Publiciteit rond Nationale Boomplantdag 13 maart. Secretaris maakt artikel maar heeft graag
input. (project 2019.09)
• Publiciteit rond Werelddag van de bossen 21 maart, secretaris maakt artikel maar heeft
graag input (project 2019.09)
25 maart
• Bespreken conclusies informatieavond kasteel Durendaal (project 2019.04)
• Inventariseren bouwstenen voor informatiebijeenkomst Duurzame energie (project 2019.05)
• Bepalen datum informatiebijeenkomst Benedictus (project 2019.06
• Momentopname Japanse duizendknoop (project 2019.10)
• Lokaal composteren (2019.011)
29 april
• Meerjaren onderhoudsplan wandelpaden (project 2019.12)
• Publicatie Wereldmilieudag 5 juni. Secretaris maakt artikel, maar heeft graag input (project
3029.09)
27 mei samen met de klankbordgroep
• Klankborden op het jaarplan en vooruit kijken naar verdere activiteiten.

•
•
24 juni

•

Publicatie 17 juni Werelddag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte,
secretaris maakt artikel (project 2019.09)
Publicatie 15 juli Hoveniersmaandag (Derde maandag van juli) secretaris maakt
artikel
Voorbereiden 2 november Landelijke Natuurwerkdag

29 juli reserve
26 augustus

•

Publicatie 3 september Duurzame Dinsdag (1e dinsdag in september sinds 1999)
Publicatie 16 t/m 21 september Week van het Landschap (3e week van september)
Publicatie 9 oktober Landelijke dag van de Duurzaamheid

•
•
9 september Overleg werkgroep Moerenburg
30 september
• Jaarplan 2020
28 oktober
25 november
• Publicatie internationale dag van de biodiversiteit
16 december samen met de klankbordgroep
• Terug- en voorruitblik inhoud nader te bepalen.

In juli geen vergadering gepland, wel een reservedatum opgenomen.
3 t/m 5 maart Carnaval
21/22 april Pasen
27 april Koningsdag
5 mei Bevrijdingsdag
30 mei Hemelvaartsdag
9/10 juni Pinksteren
5 december Sinterklaas
25 / 26 december Kerstmis
29 december – Internationale dag van de biologische diversiteit

