
     

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen en Petra Schimmel 
Aanwezige belangstellende: Geen 
 
1 Jan van den Broek opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
 
2 Verslag vorige vergadering. 
 Het verslag wordt zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
3 Mededelingen: 
 Johan heeft bij de gemeente geïnformeerd naar de status van de vergunning voor olie en stoom. Het gaat 
 hier om een permanente vergunning en niet om een tijdelijke. 
 Platvorm overleg, Jan van den Broek en Petra zijn hier naar toe geweest en zij doen verslag. Op 26 
 november is er een thema avond en de bedoeling is dat de complete dorps en wijkraden aanwezig zijn 
 zodat iedereen elkaar een keer ziet. 
 
4 Ingekomen post: 
 Het halfjaarlijkse voortgangsverslag van Smals is gekomen. Jan doet het bij Johan in de bus, daarna gaat 
 het naar Jan van Essen en Petra. 
 Uitnodiging Kernen met pit voor 1 november. Jan zal een kopie bij andere bestuursleden en bij het 
 bestuur van de Burcht in de bus doen. 
 
5 Het Loo: 
 Petra en Jan van Essen zijn naar de commissie vergadering ruimte geweest. Inmiddels is het 
 bestemmingsplan camping het Loo door de raad vastgesteld. 
 Patrick Peters heeft contact opgenomen met Han over het plaatsen van een vergunning aanvraag op de 
 Lindense website. Hij wilde weten wie verantwoordelijk is. De dorpsraad is wel de eigenaar van de 
 website maar Han en Wil voeren de redactie en zijn hierin zelfstandig. De dorpsraad heeft hier verder 
 geen bemoeienis mee. De gebroeders Peters zijn hiervan op de hoogte gesteld. 
 
6 Schadeclaim foto website: 
 Jan van den Broek geeft nadere uitleg. Er wordt besloten om 300 euro (en niet het volledige bedrag)over 
 te maken omdat de foto inderdaad zonder toestemming geplaatst is. De naam van de fotografe wordt wel 
 vernoemd. Deze claim is naar mening van het bestuur dus onterecht. Er is door Jan en Johan op bij 
 meerdere personen advies ingewonnen. Jan van den Broek zal de tussenpersoon een mail sturen. 
 
7 Jaarvergadering: 
 -De agenda is inmiddels verspreid. 
 -Inkopen Jan van Essen. 
 -Zaal is besproken. Petra zal geluid en beamer met Burcht regelen. 
 -7 Uur zaal inrichten, koffie zetten etc. 
 -Johan vraagt Erna om na afloop met drankje te helpen en vraagt tevens of Erna nog 1 persoon wil 
 vragen. 
 -Uitnodigen politieke partijen Petra. 
  

Verslag bestuurvergadering van: 29 september 2014 
Aanvang: 20.30 uur 
Locatie:  Jan van Essen 
 



 Agenda punt 3 Verslag vorige vergadering, Petra zorgt dat er een aantal exemplaren op tafel liggen. 
 Agenda punt 4  Samenstelling bestuur: Jan van den Broek is aftredend en herkies (waarschijnlijk niet voor 
 hele periode). Jan zal Peter Grotens en  Nick Peters polsen. 
 
 Agenda punt 5  
 a Jaarverslag: Petra. Het verslag zal op de website geplaatst worden er worden ook een aantal 
 exemplaren op tafel gelegd. 
 b Financieel jaarverslag: Jan van Essen vraagt Johanna en Martien Schoenmakers of zij de kas willen 
 controleren en hiervan verslag willen doen op de jaarvergadering. het verslag kan bij het bestuur 
 ingekeken worden. 
 
 Agenda punt 7 De Burcht: Het bestuur van de Burcht wil een rondleiding geven. Er wordt een bedrag van 
 300 euro aan het bestuur gegeven om zelf te besteden als dank voor hun vele inspanningen. De bedragen 
 van 2011 en 2012 van de subsidie sociale vernieuwing worden vis een symbolische cheque overhandigd 
 door de voorzitter. 
  
 Agenda punt 8 Het project werken aan een vitaal Linden: 
 Johan zal een PowerPoint presentatie verzorgen er zal ruimte zijn voor discussie. 
 
 Jan van den Broek leidt de vergadering. 
 
8 Statuten en huishoudelijk reglement: 
 Door de perikelen met betrekking tot de Lindense website is er geen tijd meer om dit onderwerp te 
 behandelen en wordt dus doorgeschoven naar een volgende vergadering. 
 
9  Rondvraag en volgende vergadering:  
 Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De volgende vergadering is maandag 10 november om 20.00 uur in 
 de Burcht. Petra zal het kabinet bespreken. 
 
10 Sluiting: 
 Om 23.00 uur sluit Jan de vergadering. 
                                                                                                 


