Bestuursvergadering 14 augustus 2013 in de Burcht:

Aanwezig bestuur:

Jan van den Broek, Jan van Essen, Petra Schimmel:

Belangstellenden:

Johan van den Boom, Han Maassen.

1

Opening:
Om 20.10 opent Jan van den Broek de vergadering door de aanwezige welkom te heten.

2

Verslag vorige vergadering:
Bij punt 3 zal vermeld worden dat Han Maassen ook aanwezig was. Het verslag wordt
vastgesteld.

3

Ingekomen post en vragen:
Edwin de Corti heeft een mail gestuurd over veiligheid.
Anja Verweij heeft 30 augustus een gesprek met Tonnie Jacobs. Jan informeert naar de status
van dit gesprek.
Johan heeft contact gehad met de gemeente over een kandidaat voor de participatieraad.
Afgesproken wordt dat dit onderwerp op de agenda van de jaarvergadering gezet zal
worden. Informatie zal aan de agenda voor de jaarvergadering toegevoegd worden.

4

Stand van zaken ouderen project in de regio:
Er is vanuit het platvorm wijk en dorpsraden een verzoek om ondersteuning bij de provincie
Noord-Brabant ingediend. Er is al contact geweest met de provincie. Anja Verweij is hiervoor
contact persoon. Het is uiteraard niet de bedoeling dat alle kosten en alle uren van Anja
Verweij voor rekening komen van het beschikbare budget van dorpsraad Linden.

5

Opstarten project toeristische ontwikkeling in Linden:
Johan wordt van de nodige informatie voorzien. Jan zal Anja Verweij van relevante informatie
voorzien. Een introductie brief wordt aan de agenda voor de jaarvergadering toegevoegd.

6

Jaarvergadering:
Aankondiging eind augustus met introductie brief over de projecten “ouder worden in
Linden” en Toeristische ontwikkeling Linden.
Het verslag van de vorige vergadering heeft al op de webside gestaan.
Jaarverslag (Petra)
Financieel verslag en kascontrole (Jan van Essen)
Samenstelling bestuur niemand is aftreedbaar. Johan stelt zich verkiesbaar. Er zal een oproep
gedaan worden voor nieuwe bestuursleden.
Projecten”zelfwerken aan vitaal Linden” (ouder worden en Linden en toeristische
ontwikkeling Linden) Anja Verweij is aanwezig om het project en de voortgang toe te lichten.
Stand van zaken verbouwing de Burcht. Jan van den Broek zal vragen of iemand van het
stichtingsbestuur dit wil verzorgen.
Podium voor ideeën en plannen, hier kunnen inwoners hun ideeën en plannen presenteren.

7

Rondvraag:
Er zijn geen vragen.

8

Volgende vergadering 18 september in de Burcht.

