
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING

31 maart 2021

WELKOM



Opname
Van deze ALV maken wij een opname. Mocht u bezwaar tegen hebben, geef dit dan door via de chat. 
U kunt uiteraard ook uw camerabeeld uitzetten.

Geluid
Iedereen staat op gedempt. 
Wanneer u het woord krijgt, bijvoorbeeld bij de rondvraag, dan kunt u uw microfoon zelf inschakelen 
door op de microfoon te klikken.

Beeld
Wanneer u wel of niet zichtbaar wilt zijn voor anderen, drukt u op start of stop video. 

Hand opsteken
Bij de benoeming van het bestuur wordt gevraagd of u uw hand op wilt steken, wanneer u bezwaar 
wilt maken. Wanneer u met de muis boven de knop met de hand en smiley hangt, kunt u op de hand 
klikken om deze op te steken. Wanneer u er opnieuw op klikt gaat de hand weer weg.

Chat
Via de chat is het mogelijk om vragen te stellen. U klikt hiervoor op de knop ’gesprek weergeven’, 
dan verschijnt de vergaderchat aan de rechterkant. Onderin kunt u uw bericht typen en verzenden.

Gedragsregels Teams



§ Bestuurlijke zaken
§ Vaststellen verslag vorige ALV d.d. 6 oktober 2020
§ Aftredend: Bert van Kesteren
§ Benoeming: Lenneke van der Meer
§ Activiteiten VKKNB 2020-2021
§ Financiële stand van zaken en begroting

§ Presentatie Wim Daniëls

§ Rondvraag en sluiting vergadering

AGENDA



BESTUURLIJKE ZAKEN



Vaststellen verslag vorige ALV 
d.d. 6 oktober 2020



Aftredend:
Bert van Kesteren

§ Dankwoord Evert van Schoonhoven (VKKNB)

§ Dankwoord door Ruud de Jong (LVKK)



Ere-lidmaatschap

Theo van Es
Penningmeester

Hierbij benoemen wij tot erelid van de Vereniging
Kleine Kernen Noord-Brabant:

31 maart 2021

Erik DaandelsEvert van Schoonhoven
Voorzitter Secretaris



Benoeming bestuurslid

Lenneke van der Meer



Activiteiten 2020-2021



• Omgevingswet (Universiteit Wageningen in Altena)

• Omgevingswet (PON-onderzoek onder gemeenten)

• Relatie Dorpsraden/Gemeenten (Heeze-Leende)

• Wonen en Zorg (Boxtel e.o.)

Projecten LVKK 2020



• Vrijkomende Kerkgebouwen (BIVK)

• Universiteit Wageningen (Land van Cuijk)

• Vitaliteitsscans (Meierijstad)

• LVKK 2021??

Projecten 2021



• Servicebureau
• Thema-bijeenkomsten

- Openbaar Vervoer / Mobiliteit
- Energietransitie
- Omgevingsvisie / Dorpsvisie
- Woningbouw / Nieuwe woonvormen

• Regionale bijeenkomsten 

Activiteiten 2021



§ Stand van zaken

§ Terug- en vooruitblik

§ Begroting

Financiële zaken





PRESENTATIE

Wim Daniëls



RONDVRAAG



Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bij het secretariaat terecht.

Telefoon: (085) 076 89 66

E-mail: info@vkknoordbrabant.nl

Website: www.vkknoordbrabant.nl

Bedankt voor uw aandacht !

mailto:info@vkknoordbrabant.nl
http://www.vkknoordbrabant.nl/

