
16-12-2013 1e Vergadering VAG werkgroep 
 
Aanwezig: Leoni Lips, Rob Poots, Martien de Wit en Gabriel vd Heijde 
  Hans de Boer 
 

Notulen 
 

1) Bespreken zienswijze ,bezwaar en stukken naar  pers 
 
Zienswijze en bezwaarschrift akkoord, Hans verstuurt de stukken 
aangetekend per post en Gabriel mailt copy’s naar Gemeente 
Halderberge en Klankbordgroep Moerdijk 
 

 
2) Urgentie lijst opstellen 

 
WOB wordt deze week door Gabriel afgerond, hij stuurt gemeente 
Halderberge en Ministerie ,elk een afzonderlijke  versie . 
 

3) Pers en Sociale media 
 
Richard legt contact met Antoine Tromp van Marktland college 
vanwege enthousiasmeren jeugd voor protest via “Facebook”  
Gabriel heeft artikel geschreven voor de Halderberge Bode 
Neemt contact op met Piet Oostveen van BNdeStem voor 
artikel met nieuwe feiten. 
Hij stuurt ook  een bericht naar Wijkvereniging Velletri 
 

4)  Uitwisselen GSM nummers (zie bijgevoegde lijst). 
 
 

5) Kiezen voorlopig bestuur, statuten aanpassen   
 
Voorlopig bestuur: 
Leoni:    Penningmeester eventueel ism Martin 
Richard: Secretaris 
Gabriel: Woordvoerder 
Rob:      Adviseur 
Martien:   Lid en/of penningmeester 
Hans:     Lid. 
 
Martin zoekt statuten op en past deze  bij KvK aan  
 
Voorzitters functie 
Cecll Diericks heeft jammer genoeg aangegeven, dat “aktie” niet 
haar ding is . Het is jammer maar moeten dit respecteren. 
 
 



 
 
 

7)Financien: startkapitaal(tje) voorschieten, aanvragen bankrekening,  
Martin heeft nog ca € 150,- in kas, zonodig lappen we € 50,- pp 
Leoni gaat naar Rabo bank voor openen van rekening. 
Gabriel stelt ledenwervings tekst op: 

 Deze gaat naar wijk voor verspreiding via mailsysteem Wijkvereniging 
en folderen Oudenbosch en Bosschenhoofd. 

 Richard mailt secretaries Wijkvereniging 
 Martin gaat folderen 
 Richard contact Marije Kalis voor assistentie 

 
 
 

8)Mailadres: Martien heeft een mail adres voor VAG aangemaakt 
 
9)Domein naam registeren en website 
 
Domein naam:Gabriel gaat hiermee aan de slag 
Website: Richard stuurt een mail naar Provily in Hoeven 
Zij hebben aangegeven dat ze ons hiermee willen helpen. 
 
10) Wat ter tafel kwam 
 
Afvaardiging in Klankbordgroep: 
 
Gabriel v d Heijde 
Olivier Lohman (opgegeven tijdens informatie avond) 
 
 

 
  
 


