Betreft: Uitnodiging ALV – 10 november 2018
Almkerk, 16 oktober 2018
Geachte heer/mevrouw,
Het bestuur van Brabants Particulier Grondbezit nodigt u op
zaterdagmiddag 10 november as. uit deel te nemen aan de
Algemene Ledenvergadering, met aansluitend een wandeling.
Dan zijn wij te gast bij LANDGOED ULVENHART in Ulvenhout,
onder Breda. Vanaf 13.15 uur staat in De Raaf de koffie klaar en
daar zal eigenaar Bart Welten ons om 13.30 uur welkom heten.
Het programma bevat aansprekende onderdelen zoals:
• Onze algemene ledenvergadering met aandacht voor de afstemming met
o Manifestpartners, met het oog op de verkiezingen 2019
o Samen Sterk in Brabant, met extra inzet van groene BOA-uren;
•

Thema’s tevens aan de orde:
o Kansen voor Bos en Hout in onze provincie; bestaande en nieuwe vormen!
o Het provinciale beleid ter ondersteuning van de instandhouding van particuliere
landgoederen
o Ontwikkelingen op Landgoed Ulvenhart;

•

Kennismaking met Ulvenhart en wandeling op het landgoed inclusief afronding met een
netwerkborrel.

Het verheugt ons gast te mogen zijn op Ulvenhart en nader kennis te maken met Bart Welten, met zijn
visie en ondernemerschap. Wij bedanken hem bij voorbaat voor het aanbieden van deze middag en voor
zijn bijzondere gastvrijheid.
Wij zien uit naar uw komst, eventueel vergezeld van uw partner, en verwachten u op zaterdag 10
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 / locatie

Programma zaterdag 10 november 2018
Algemene Ledenvergadering BPG
13.15 – 13.30 uur
Ontvangst op Landgoed Ulvenhart
13.30 – 14.00 uur

Thema’s
14.00 – 14.30 uur

14.30 – 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. 12 juni 2018 (zie mailbericht)
• Toelichting jaarcijfers 2017 door penningmeester Jos Klessens
• Bestuurssamenstelling; het bestuur stelt voor Jan Hak en mevr. José de
Rooij te herbenoemen
• Actualiteit: Stand van zaken pilot ‘Cultuurhistorisch Erfgoed in de beekdalen’
• Afstemming met Provincie, FBE, Part-Ner & Natuurcollectieven, ZeeBra &
agrarische collectieven, SSiB, Manifestpartners en het GOB
• Rondvraag en sluiting

Kansen voor Bos en Hout;
Ecosysteemdiensen worden steeds belangrijker. Welke
mogelijkheden zijn er voor (nieuwe vormen van) bosuitbreiding.
Vincent Lokin, Kernteam van de Coalitie Bos & Hout;
projectleider Brabant | Arboribus Silva BV
Doorontwikkelen van historische landgoederen
Reinier Feber, Senior-adviseur projectfinanciering | Cluster Natuur Water en
Milieu | Provincie Noord-Brabant
Ontwikkelingen op Landgoed Ulvenhart
Bart Welten, eigenaar/beheerder
Kennismaking met het landgoed, de monumentale gebouwen en de omliggende
gronden o.l.v. de eigenaar
Gezellig samenzijn onder het genot van een drankje

Landgoed Ulvenhart
Heistraat 16 – 18; 4858 RL Ulvenhout AC
Er is voldoende parkeergelegenheid
René de Bont, 06 2358 6485
www.bp-grondbezit.nl & www.ulvenhart.nl

Routebeschrijving
Landgoed Ulvenhart - biedt ons alle ruimte
Het leven dendert door en iedereen racet mee, net als het verkeer op de A58 bij Breda. Tot je afslag 14
richting Ulvenhout neemt, twee keer rechts gaat en bij de t-splitsing links. Landgoed Ulvenhart sluit je
in een innige omhelzing van schoonheid, pure rust en natuur.

