Betreft: Uitnodiging ALV – 4 juni 2019

Almkerk, 15 mei 2019

Geachte heer/mevrouw,
Het bestuur van Brabants Particulier Grondbezit nodigt u uit deel te nemen aan de Algemene
Ledenvergadering, gecombineerd met een bezoek aan het prachtige ‘Golfpark Almkreek’ te Almkerk.
Op dinsdagavond 4 juni verwachten wij u op Hoekje 7b te Almkerk, in het hart van de nieuwe gemeente
Altena. Koffie, thee en een huisgemaakte lekkernij zal om 19.00 uur geserveerd worden. Onze gastheer
Hans Schaap is initiatiefnemer van de ‘Hollandsche Greenkeeping Maatschappij’ en heeft in 2018
Golfpark Almkreek aangekocht.
Golfpark Almkreek nodigt u uit om voorafgaande aan onze officiële vergadering gebruik te maken van
een gezamenlijke maaltijd (17.30 uur aan tafel!). De uitnodiging vindt u in de bijgaande Grondig.
Vergoeding voor het heerlijke voor- en hoofdgerecht bedraagt € 20,00 p.p., met een drankje van BPG.
(graag bij uw aanmelding aangeven ‘vlees of vis’ + afrekenen bij het Golfpark)
Ons programma bevat aansprekende onderwerpen zoals:
• Kennismaking en Rondleiding ‘Golfpark Almkreek’
• Algemene ledenvergadering met aandacht voor:
o Gedeputeerde Staten en de samenwerking met Manifestpartners, o.a. bij toezicht en
handhaving, bescherming Erfgoed in Beekdalen en realisatie Natuur Netwerk Brabant
o Aanpak met de Collectieven voor agrarisch én voor particulier natuurbeheer
• Speciale inleidingen voor grondeigenaren:
o Agroforestry voor een veerkrachtig landgoedmodel, met Piet Rombouts
o Beheer van golfbaan en omliggende natuur, met Hans Schaap en Joris Slooten
• Afronding met een gezellige netwerkborrel.
Op voorhand bedanken wij dhr. Hans Schaap en zijn team voor hun gastvrijheid en uitleg.
Wij zien uit naar uw komst en verwachten u op 4 juni te mogen begroeten, eventueel vergezeld van uw
partner. 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 info@bp-grondbezit.nl). Graag separaat vermelden of u ook gebruik
wilt maken van het ‘Almkreek-diner’; c.q. ‘vlees of vis’.
Met vriendelijke groet,
Brabants Particulier Grondbezit

J. Hak
Voorzitter

Bijlage: agenda / locaties

AGENDA dinsdag 4 juni 2019
19.00 – 19.15 uur

Ontvangst (deelnemers aan het diner worden om 17.30 uur verwacht)
Koffie/thee en een huisgemaakte lekkernij staan vanaf 18.45 uur klaar.

19.15 – 19.30 uur

Verwelkoming
Onze gastheer Hans Schaap vertelt over zijn bedrijfsaanpak en ontwikkeling,
vanuit de landbouw, via aanleg en onderhoud van golfbanen naar de aankoop
van het Golfpark Almkreek.

19.30 – 20.30 uur

Rondleiding over Golfpark Almkerk
Tijdens de wandeling geeft dhr. Hans Schaap uitleg over het gecertifieerde
beheer van de golfbaan en de omliggende natuur. Ook geeft hij een kijkje achter
de schermen, o.a. van het machinepark.

20.30 – 21.00 uur

Algemene Ledenvergadering BPG
• Opening door voorzitter Jan Hak
• Verslag Ledenvergadering d.d. 10 november 2018 (volgt per mailbericht)
• Jaarcijfers 2018; kaskommissie
• Bestuursverkiezingen. Penningmeester Jos Klessens neemt afscheid van het
bestuur. Het bestuur stelt voor: 1. als zijn opvolger Rutger van Basten
Batenburg én 2. dat tevens Bibian van Rijckevorsel het bestuur versterkt.
• Actualiteiten: kennismaking nieuwe College van Gedeputeerde Staten +
samenwerking met Manifestpartners, o.a. bij toezicht en handhaving,
bescherming Erfgoed in beekdalen en realisatie Natuur Netwerk Brabant
• Afstemming met Provincie, FBE, Part-Ner, de Natuurcollectieven,
ZeeBra/Agrarische collectieven, Manifestpartners, GOB en onze ‘Vrienden’
• Rondvraag en sluiting

21.00 – 22.00 uur

Inleidingen met gelegenheid voor vragen
‘Beheer van de golfbaan en de omliggende natuur
Dhr. Joris Slooten, directeur Hollandsche Greenkeeping Maatschappij en dhr.
Hans Schaap, eigenaar Golfpark Almkreek en HGM
‘Agroforestry (‘landbouw met bomen’) voor een veerkrachtig landgoedmodel’
Dhr. Piet Rombouts; projectleider Agroforestry netwerk Zuid-Nederland

22.00 uur

Netwerken
Gezellig samenzijn onder het genot van een drankje

Adres
• Golfpark Almkreek; Hoekje 7b; 4286 LN Almkerk; 0183 - 403 592
• Er is voldoende parkeergelegenheid op de locatie
• Organisatie: René de Bont, 06 2358 6485
Voor meer informatie:
www.bp-grondbezit.nl, www.hgmgolf.nl, www.golfpark-almkreek.nl,
www.romboutsagroeco.nl

