Stichting Duurzaamheidsvallei
p/a Joh. Vermeerstraat 9 5062 LS Oisterwijk
e-mail adres info@duurzaamheidsvallei.nl
www.duurzaamheidsvallei.nl

telefoon

06 1004 1801

Beste mensen,
Namens de voorzitter nodig ik jullie uit voor de – digitale - vergadering van 25 januari 2021 om
20.00 uur.
Via TEAMS ontvang je een uitnodiging om deel te nemen.
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Kort verslag 15.01.2021
 Door COVID-19 en trawanten kunnen we niet fysiek bij elkaar komen. Om de continuïteit
te waarborgen komt het DB regelmatig bij elkaar. Geeft het verslag aan leiding tot
opmerkingen dan even bericht aan secretaris@duurzaamheidsvallei.nl
4. Financiën
 De jaarrekening 2020 moet conform artikel 11 van de statuten formeel door het bestuur
worden vastgesteld. In de bijlage die, nog wordt toegezonden, is een compilatie van de
jaarrekening opgenomen. Het DB heeft de rol van kascontrolecommissie op zich
genomen en heeft als enige opmerking dat we een vrij hoog eigen vermogen hebben. Dit
gaat problemen opleveren bij het aanvragen van subsidies en fondsen. Daarom stellen
wij voor om een deel te oormerken en over te hevelen naar de bestemmingsreserve. In
het bijgaand staatje een overzicht van de overheveling. Voor vragen over de
jaarrekening, deze vóór de vergadering rechtstreeks aan Dré stellen.
5. Jaarverslag secretaris. Ie bijlage.
6. Jaarplan 2021: 11 projecten. Het jaarplan is in jullie bezit. Alleen de relevante projecten zijn
hier opgenomen.
 Project 01: kasteel Durendael: we doen even niets tot de wethouder contact opneemt.
 Project 02: De volmolen: is in uitvoering op of nabij de locatie wordt een ooievaarspaal
opgericht. Planning is dat dit 1 maart is gerealiseerd.
 Project 07: Is afgerond. Na ontvangst van de rapportage zal verslag worden gedaan aan
het Landschapsfonds waarna de subsidie kan worden ontvangen.
 Project 10: Het landelijk initiatief om in 2021 een ode aan het landschap uit te brengen
hebben wij omarmd en in ons jaarplan opgenomen. Graag input en ideeën om in dit
kader Oisterwijk in zijn algemeen en de DV in het bijzonder voor het (landelijk) voetlicht
te brengen.
7. Afwikkeling Landschapsfonds.
 Zie jaarplan project 07. Is afgerond. De inventarisatie is een 0 meting. Welke
beleidsuitgangspunten kunnen we hier op formuleren
8. Wvttk en rondvraag
9. volgende vergadering 22 februari 2021, 20.00 uur, locatie Van Helvoirt????;
10. Sluiting
Cb/01.21

Voorstel aan het bestuur om in te stemmen met de overheveling uit het vrije vermogen naar de
bestemmingsreserve van de volgende posten:
nr
01
02
03
04
05

omschrijving

bedrag

ooievaarsnest maart 2021
voorziening kasteel Durendaal 2020
voorziening Benedictus 2021
boek Beekdal Voorste Stroom 2021
cultureel erfgoed eind 2021

€
€
€
€
€

Naar bestemmingsreserve

1.800,00
15.000,00
6.000,00
8.000 ,00
1.000 ,00

€ 31.800,00

