Betreft: Uitnodiging ALV – 11 november 2017
Almkerk, 25 oktober 2017

Geachte heer/mevrouw,
Het bestuur van Brabants Particulier Grondbezit nodigt u uit deel te nemen aan de Algemene
Ledenvergadering, met aansluitend een wandeling, op zaterdagmiddag 11 november te Vught, in het
Kasteel Maurick. Vanaf 13.15 uur staat in de Stijlkamer de koffie klaar.
Het programma bevat aansprekende onderdelen zoals:
•

Onze algemene ledenvergadering met aandacht voor de afstemming met Manifestpartners, het GOB,
de Verordening ruimte en de kaartlaag waterberging van waterschap De Dommel, etc.

•

Thema’s welke aan de orde komen:
o ‘Het provinciale beleid ter ondersteuning van de instandhouding van particuliere
landgoederen’, met twee inleidingen
o ‘Ontwikkelingen op Landgoed Beukenhorst en Kasteel Maurick’

•

Kennismaking en wandeling op het Kasteel Maurick inclusief afronding met een netwerkborrel.

Het verheugt ons gast te mogen zijn in het noordelijke deel van de unieke landgoedzone van Vught. Wij
bedanken bij voorbaat Bibian van Rijckevorsel, zijn familie en de uitbater van Kasteel Maurick voor de
bijzondere gastvrijheid.
Wij zien uit naar uw komst, eventueel vergezeld van uw partner, en verwachten u op zaterdag 11
november te mogen begroeten. I.v.m. de verzorging van de bijeenkomst stellen wij het op prijs wanneer u
vooraf melding maakt van uw komst (bij voorkeur per mail).
Met vriendelijke groet,
Brabants Particulier Grondbezit

J. Hak
Voorzitter

Bijlage: agenda / locaties

Programma zaterdag 11 november 2017
Algemene Ledenvergadering BPG
13.15 – 13.30 uur
Ontvangst op Kasteel Maurick
13.30 – 14.00 uur

Kennismaking
14.00 – 14.10 uur

Thema’s
14.10 – 14.45 uur

14.45 – 15.00 uur
Wandeling
15.15 uur
Netwerken
16.30 uur

Informatie
Adres

Organisatie
Voor meer informatie

Algemene Ledenvergadering
• Opening door voorzitter Jan Hak
• Verslag Ledenvergadering d.d. 6 juni 2017 (zie mailbericht)
• Toelichting jaarcijfers 2016 door penningmeester Jos Klessens
• Bestuurssamenstelling, het bestuur stelt voor Etienne Schoenmakers te
herbenoemen
• Actualiteit: ‘Stand van zaken aanpassing Verordening ruimte - kaartlaag
waterberging, waterschap De Dommel’
• Afstemming met Provincie, FBE, Part-Ner & Natuurcollectieven, ZeeBra &
agrarische collectieven, Manifestpartners en het GOB
• Rondvraag en sluiting

Gegarandeerde afzet van biologisch graan
• Rob van de Berg, eigenaar van Graanpletterij De Halm

Het provinciale beleid & instandhouding van particuliere landgoederen
• Intro-video Brabantse Natuurmakers: Landgoed Zwijnsbergen
• ‘Cultuurhistorische waarden; behoud door ontwikkeling met inzet op de
bestuurlijke verhaallijn’,
door Philip Peeters, (Historicus – Provincie Noord-Brabant)
• ‘Op zoek naar Groene Verdienmodellen & Ondersteunende Regelingen; inzet
van HAS-studenten en -lectoren’,
door Jos Koopmans (rentmeester, ingeschakeld t.b.v. deelprogramma
‘Natuur en Samenleving’, Provincie Noord-Brabant)
‘Ontwikkelingen op Landgoed Beukenhorst en Kasteel Maurick’,
door Bibian van Rijckevorsel (The Estate Office - Landgoed Beukenhorst)
Kennismaking met het Kasteel, de tuinen en omliggende familie-gronden
o.l.v. Bibian van Rijckevorsel
Gezellig samenzijn onder het genot
van een drankje

Kasteel Maurick
MAURICK 3 te VUGHT
Er is voldoende parkeergelegenheid
René de Bont, 06 2358 6485
www.bp-grondbezit.nl
& www.kasteel-maurick.nl
Elke Janssen
elke@kasteel-maurick.nl
Receptie & Reserveringen
073 204 8028
Maurick 3
5261 NA Vught
KvK 63555166

