Betreft: Uitnodiging ALV – 9 november 2019

Almkerk, 17 oktober 2019

Geachte heer/mevrouw,
Het bestuur van Brabants Particulier Grondbezit nodigt u op zaterdagmiddag 9 november as. uit om deel
te nemen aan de Algemene Ledenvergadering, met aansluitend een wandeling.
Dan zijn wij te gast bij Landgoed de Barendonk en de Historische Buitenplaats Ossenbroek, te
Beers. Vanaf 13.15 uur verzorgt Liesbeth Hermanussen-Thijssen de ontvangst op de Barendonk
(Millseweg 13) en staat de koffie met Beerse koek klaar. Na het vergaderdeel rijden we gezamenlijk met
de auto naar het nabijgelegen Ossenbroek (Heuf 16), voor de wandeling en het bezoek o.l.v. Frans van
Hövell tot Westerflier.
Het programma bevat aansprekende onderdelen zoals:
• Onze algemene ledenvergadering met aandacht voor de afstemming met
o GS en het bestuursakkoord, met inzet op 2500 ha extra bos; gevolgen uitspraak PAS
o Samen Sterk in Brabant, met extra inzet van groene Boa-uren
•

Thema’s tevens aan de orde:
o In gesprek met leden van BPG, i.v.m. het opstellen van jaarplan 2020
o Het Van Gogh Nationaal Park i.o. (VGNP)
o De historie van de Buitenplaats Ossenbroek en de recente ontwikkelingen

•

Kennismaking: wandeling op Ossenbroek en bezichtiging van de jachtkamer en het unieke Huis
Ossenbroek, inclusief afronding met een netwerkborrel.

Het verheugt ons gast te mogen zijn op de Barendonk en Ossenbroek en nader kennis te maken met dhr.
en mevr. van Hövell. Wij bedanken hen bij voorbaat voor de bijzondere gastvrijheid.
Wij zien uit naar uw komst, eventueel vergezeld van uw partner, en
verwachten u op zaterdag 9 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 9 november 2019
Algemene Ledenvergadering BPG
13.15 – 13.30 uur

Ontvangst op Landgoed De Barendonk

13.30 – 14.00 uur

Algemene Ledenvergadering
• Opening door voorzitter Jan Hak
• Verslag Ledenvergadering d.d. 4 juni 2019; zie mail
• Toelichting voorlopige begroting 2020 door
penningmeester Rutger van Basten Batenburg
• Bestuurssamenstelling; het bestuur stelt voor Jacqueline van Pelt, Sammy
van Tuyll en John Mommers te herbenoemen; leden die zich willen inzetten
voor de vereniging c.q. kandidaat-bestuursleden kunnen zich melden.
• Actualiteiten leden: pilot ‘Cultuurhistorisch Erfgoed in de beekdalen’, SSiBBoa’s, PAS en inzet op 2500 ha extra bos (bestuursakkoord GS)
• Afstemming met Provincie, FBE, Part-Ner & Natuurcollectieven, ZeeBra &
agrarische collectieven, SSiB, Manifestpartners en het GOB
• Rondvraag en sluiting

Thema’s
14.00 – 14.15 uur

14.15 – 14.45 uur

14.45 – 15.00 uur

Input voor het ‘Jaarplan BPG 2020’
Het bestuur heeft haar beleid van de afgelopen jaren geëvalueerd en wil over de
tussenstand graag in gesprek met de leden. Aan de orde komen de wensen van
de leden, de ledentevredenheid en de uitgewerkte missie & visie.
➢ Rutger van Basten Batenburg, namens het bestuur
Van Gogh Nationaal Park i.o. en kansen voor landgoederen
De ontwikkeling van dit ‘park’ is relevant voor ‘boeren, burgers en buitenlui’, met
name in de groene kernen. Bovendien zijn in 2020 Nationaal Landschap Het
Groene Woud en Van Gogh Nationaal Park gastregio voor de vijfde
Landschapstriënnale in Nederland.
➢ Yvo Kortmann, voorzitter van de Stuurgroep VGNP
➢ Jeroen Naaijkens, lid van de Stuurgroep VGNP
Introductie Historische Buitenplaats Ossenbroek
De historie van de Buitenplaats Ossenbroek en de recente ontwikkelingen.
➢ Frans van Hövell tot Westerflier, eigenaar/beheerder

Per auto gezamenlijk naar Ossenbroek (5 min. rijden) & wandeling
15.15 uur
Kennismaking met de Historische Buitenplaats Ossenbroek met zijn
lanenstructuur, bosschages en weilanden, o.l.v. de dhr. en mevr. van Hövell tot
Westerflier. De bebouwingen bestaan uit een Herenhuis, koetshuis met de
bijzondere jachtkamer, en een boerderijdeel met de daarbij behorende stallen.
Netwerken
16.30 uur
Gezellig samenzijn onder het genot van
een drankje
Adressen
1. Landgoed De Barendonk
Millseweg 13; 5437 NB Beers (Noord-Brabant)
T: 0485 316 436; Er is voldoende parkeergelegenheid.
2. Historische Buitenplaats Ossenbroek
Heuf 16, 5437 NA Beers. Beperkt parkeergelegenheid.
Graag zoveel mogelijk auto’s bij De Barendonk laten staan.
Organisatie
Voor meer informatie

René de Bont, T: 06 2358 6485
www.bp-grondbezit.nl

