Nieuwsbrief Agrarische Natuurvereniging
Landschap Noorderpark e.o. (nummer 11, november 2011)
Beste lezer,
Op 17 november is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in boerderij Fortzicht aan de
Voordorpsedijk 35 in Groenekan. Het officiële deel, waarin onder meer het jaarverslag
2010-2011 wordt besproken, begint om 20.00 uur.
Na deze plichtplegingen is er een presentatie van Christinne Steneker van Transition
Towns De Bilt. Dit is een organisatie van vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen
steken om een duurzame toekomst te realiseren met hun lokale gemeenschap. Zij
maken zich zorgen over het opraken van energiebronnen en klimaatverandering. Behalve
dat de noodzaak er is denken de mensen van Transition Towns dat een meer lokaal
georiënteerde economie ook veel voordelen kan hebben. Meer gemeenschapszin, meer
contact met de natuur, meer eigen invloed op je leven, meer rechtvaardigheid, meer
zinvol bestaan.
Activiteiten
Ook in ons verslagjaar heeft de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark weer een
aantal aansprekende activiteiten georganiseerd. Voorbeelden zijn de zoddenwandeling en
de excursie naar Fort Ruigenhoek. Ook heeft het bestuur zijn stem later horen bij
belangrijke onderwerpen als het Landschap Ontwikkelingsplan, het Beeldkwaliteitsplan,
de nota “Vitaal Platteland en het voorontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.
Met enige trots hebben wij ook het afgelopen jaar de website www.anvnoorderpark.nl
kunnen lanceren. Tijdens de ledenvergadering wisselen wij graag van gedachten over
deze en niet genoemde activiteiten.
Wie is de penningmeester?
De vacature van penningmeester is nog niet ingevuld. Als u iemand kent die mogelijk
interesse heeft om deze functie te vervullen dan horen wij dat graag. De kandidaat hoeft
niet alle vergaderingen aanwezig te zijn. Tijdens de ledenvergadering wordt Christianne
Hennipman voorgedragen als nieuw lid van het bestuur. Christianne was het afgelopen
jaar al actief lid van de werkgroep Educatie en Plattelandsbeleving.
Henk van de Broek is aftredend en niet herkiesbaar als lid van het bestuur.
Ook niet leden welkom
Wij hopen u als lid van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark op 17 november te
ontmoeten in boerderij Fortzicht. Ook niet leden zijn welkom, alleen hebben zij geen
stemrecht. Dus heeft u familie, vrienden of kennissen die interesse hebben in ons werk of
de presentatie van Christinne Steneker dan zijn ook zij welkom.
Contributie
In de bijlage treft een factuur voor de contributie aan. Wilt u het contributie bedrag voor
1 december over maken op het rekeningnummer zoals dat op de factuur is vermeld?
Dank daarvoor.
Met vriendelijke groet,
Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark
Johan Lam, Dick van Beek, Henk van de Broek, Rijk van Oostenbrugge, Hein Pasman,
Marcel Pisa, Teus Spelt en Henk van Zijtveld.
Contactadres: info@anvnoorderpark.nl, Rijk van Oostenbrugge, tel. 030-2205552

