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Verslag van de vergadering, maandag 17 februari 2020. 
 
Aanwezig: Henk Hoppenbrouwers, Carel Brands, Dre van Hal, Henk de Kort 
en Michiel Werner (notulist). 
Afwezig met kennisgeving:  
Tim Bijl, Saskia de Cock, Ralph Akkermans, Joost Schretlen en Martine van Moûrik 
 
Agenda: 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Mededelingen. Afmelding van verschillende bestuursleden zoals hierboven aangegeven. 
3. Verslag vergadering 27 januari2020. 

Opmerking van Dre: De naam van Jan van der Straaten stond fout vermeldt. 
De fout wordt aangepast in het verslag. 

4. Actielijst 27 januari 2020. Actielijst is doorgenomen.  
Zaterdag 7 maart om 10.00 uur start van het uitmaaien van een sloot en hakselen. 
Carel heeft ondergrond (plattegrond) van Martine ontvangen van de vuilnisbelten. 
Er is een offerte opgevraagd bij Qform uit Udenhout voor het A3 formaat. Carel past de 
ondergrond met de wandelroute en de kleuren nog aan. 

5. Uitwerking symposium van dinsdag 7 april. 
Carel ligt de uitwerking toe. Uitnodiging wordt uiterlijk volgende week verstuurd.  
De adressenlijst is doorgenomen en er worden ongeveer 35 bezoekers verwacht bestaande 
uit 12 organisaties. 
Henk de Kort stelt voor om de bijeenkomst een dag later te laten plaatsvinden.  
Michiel heeft bij Joost nagevraagd of het woensdag 8 april kan. Joost heeft hier geen 
bezwaar tegen. Dre moet de reservering bij Mie Pieters verzetten. 

6. Begroting 2020 en jaarrekening 2019.  
Dre heeft een overzicht van de jaarrekening2019. Deze is besproken en wordt nog op een 
enkel punt nog gecorrigeerd. 
De begroting 2020 is doorgenomen en moet volgende vergadering worden goedgekeurd. 
Er was nog discussie over de BTW problematiek. Dre maakt een nieuw voorstel dat volgende 
vergadering moet worden geaccordeerd. 

7. Duurzaamheidsvallei Nieuwe stijl.  
De notitie van Henk Hoppenbrouwers zal het uitgangspunt zijn voor een nieuwe 
samenstelling.  
Na 8 april zal dit onderwerp verder uitgewerkt worden. Wellicht zijn er dan nieuwe 
vrijwilligers beschikbaar. Henk Hoppenbrouwers heeft ook nog twee nieuwe mensen 
gesproken die eventueel mee willen werken. 

8. Ideeën voor de Nationale Boomplant dag woensdag 18 maart. 
• Thema voor 2020: Bomen geven energie.  

Mooi motto: Geen kind verlaat de school zonder dat ze een boom geplant heeft. 
Carel heeft een artikel voor de nieuwsklok voor een oproep voor vrijwilligers. 

9. Wvttk en rondvraag.  
Opmerking van Henk de Kort over de zonnepanelen bij bedrijf Louis Klomp met SDE subsidie.  
De duurzaamheidsvallei is daarvan de aanstichter en dit zou op één of andere manier bekend 
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gemaakt moeten worden. Dre en Henk de Kort nemen contact met Louis voor een artikel.  
Carel wel wil wel een artikel maken voor de Nieuwsklok. Ook op de website plaatsen. 

10. Volgende reguliere vergadering 30 maart 2020, 20.00 uur, locatie Van Helvoirt. 
11. Sluiting  

Mw/02.2020. 
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