Verslag vergadering Stichting Milieu front Eijsden d.d. 6 februari 2017

Aanwezig, Ingrid, Hans, Paul, Hein, Frans, Mieke, Alphons, en Luuk (not.)
Afwezig: Rob T, Rob H, Marcel, Lizzy.

1. Actiepunten
Ad 04: uitnodigingen aan raadsleden zijn verzonden
Ad 25: afvoeren, bezwaar is ingediend

2. Vaststelling notulen
De notulen van de vergadering van 9 januari 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Stop Tihange.org stand van zaken mensenketting
Er zijn nieuwe posters Stop Tihange: nu ook op A3 formaat. Ook de Menschenkette-poster is klaar.
Geconstateerd wordt dat de mensenkettingposter nog niet moet worden opgehangen, omdat op
veel plaatsen na carnaval alles wordt verwijderd. Bovendien komen er dan n.a.v. de posters vragen
die we nog niet kunnen beantwoorden.
De posters zullen zoveel mogelijk tegelijkertijd worden opgehangen, en er wordt dan tegelijkertijd
een persverklaring rondgezonden. Wanneer? In overleg met andere organisaties.
Mieke pleit voor voorlichting door ons over nadelen gebruik kernenergie. Moet tzt verder worden
uitgewerkt. Zijn er nog sheets met info over gevaren kernenergie beschikbaar van de bijeenkomst in
de Muziekgieterij? Nakijken.
Kofferprojekt: foto's genomen in kader van projekt, wat neem je mee als je plotseling weg moet bij
een kernramp. De foto's zullen worden geëxposeerd op een reizende tentoonstelling die naar
verwachting Eijsden ook aan zal doen.
4.

Klacht bij Nationale Ombudsman tegen vliegtuigoverlast en mogelijke ondersteuning uit
andere hoek
Nog geen reactie van Ministerie ontvangen.
5. Verduurzaming energievoorziening klooster en zwembad
Klooster (museum) gaat zelf energievoorziening ter hand nemen. Gemeente heeft idee losgelaten.
6. Elisabeth Strouvenstichting
We zullen aan de hand van de website bekijken, met welk projekt we een subsidieaanvraag bij het
Strouvenfonds zullen indienen.
7. MAA stand van zaken
Er zijn inmiddels 556 zienswijzen ingediend, waarvan één door een gemeente. En onze eigen niet te
vergeten. De zienswijzen zullen onder handen worden genomen door de ons bekende Nelleke
Turfboer.
8. Voortgang Tihange poster actie
Paul heeft enkele collectebusjes gemaakt. Mieke neemt er twee mee, Frans ook een.
9. ANBI status stichting
Er is een brief van de belastingdienst ontvangen dat we alsnog in aanmerking komen voor de ANBlstatus. De website zal moeten worden aangepast. Het bestuur zal dit aanpakken.

10. Financiële situatie
Blijft HNV.

ll. Wvttk
-Verzekering: ongeval, WA, bestuurdersaansprakelijkheid: uitzoeken
-Al iets bekend over een uitslag van de meetbuisjes? Worden in Maastricht a.s. donderdag geleegd.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Hij deelt mee dat de volgende vergadering
plaatsvindt op 6 maart 2017. Daarna sluit hij de vergadering.
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Onderwerp
Actie
Wie
uitnodiging vergadering MfE
opstellen in PDF
Hein
+ versturen
ludieke actie bij volgende demonstratie bedenken
Allen
gadgets ontwikkelen en
bedenken/uitvoeren Allen
webshop openen:stickers/paraplu etc
onderwerp voor Etalage
bedenken/opstellen
Allen
oprichting stichting MfE wereldkundig Etalage
Maken+ bankrekening+logo
stemwijzer maken na aanschrijven
brief naar partijen
partijen verkiezingen 2018
Bedrijven benaderen voor
o.a. Aon 't Bat/La Meuse Rob deze 2
financiële bijdrage onze stichting
opvragen monitoring gegevens afval
Paul en Hein
Zinkwit bij Provincie
contact opnemen met
Hein
opclientearth.com
foto's nemen van aanbieden rapport
Hein
Aan Europese Commissie
aanvragen subsidie bij E.Stouvenfonds
projekt bedenken
projecten bedenken voor Strouvenfonds
info vragen over project op school
Paul
voorlichting over gevaren gebruik kernenergie
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Uitzoeken/vastleggen

Einddatum
iedere maand

iedere maand

ruim voor verkiezingen

31-12-2016

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 6 maart 2017 van de Stichting Milieu front Eijsden door

