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Geachte heer, mevrouw, 

Nu de raadsverkiezingen achter de rug zijn, willen wij graag uw aandacht vragen voor de 
benoeming van de nieuwe leden van het algemeen bestuur van ons recreatieschap , 
waaraan uw gemeente deelneemt. 

Volgens artikel 9 van onze Gemeenschappelijke Regeling, wijzen de raden van de 
gemeenten elk twee leden van het algemeen bestuur aan. Tenminste een van deze leden 
dient lid te zijn van het college van burgemeester en wethouders. De leden van het 
algemeen bestuur worden aangewezen voor een periode van vier jaar. Elk lid van het 
algemeen bestuur heeft een plaatsvervanger. Aanwijzing van de plaatsvervanger vindt plaats 
tegelijkertijd met de aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur. 

Het algemeen bestuur zal in zijn eerste vergadering uit zijn midden een nieuw dagelijks 
bestuur kiezen, waaronder de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter zijn begrepen. 
Deze vergadering van het algemeen bestuur vindt plaats op 11 juni 2014. 

Gezien het belang van de behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie in het 
algemeen en de voortgang van de uitvoering van onze plannen en projecten in het bijzonder, 
verzoeken wij u vriendelijk om z.s.m. de leden en plaatsvervangende leden voor het 
algemeen bestuur van het recreatieschap te benoemen en hun postadres + e-mailadres aan 
onze afdeling Office (t.a.v. mw. M. van Uden; m.van.uden@recreatiemiddennederland.ni  ) 
door te geven. In verband met het versturen van de stukken voor de vergadering van het 
algemeen bestuur op 11 juni ontvangen wij deze gegevens graag uiterlijk 21 mei a.s. 

Wij hopen u hiermee voldoende geTnformeerd te hebben en zien uw reactie met 
belangstelling tegemoet. 

Hoogachte d, 

J.W. Verkroost, voorzitter 

l Recreaties hap Stichtse Groenlanden en de Recreatieschappen Vinkeveense Plassen,i 
Utrechtse euvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied en het Plassenschap Loosdrecht e.o. 

vormen samen Recreatie Midden-Nederland



Aanvang Plaats Datum 
Woensdag 11 juni 2014 
• begroting 2015 recreatieschap 

SGL 
• jaarrekening 2013 

recreatieschap SGL 
Woensdag 10 december 
2014 
• uitgangspunten recreatieschap 

SGL 
• begroting 2016 SGL

15.30 -16.30 uur (excursie) 
16.30 -18.00 uur (vergadering) 

15.30 -16.30 uur (excursie) 
16.30 -18.00 uur (vergadering)

Forelvisvijver 
Ruigenhoeksepolder, 
Utrecht 

Nedereindse berg bij de 
Nedereindse plas, 
Utrecht 

VERGADERSCHEMA 2014 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
vastgesteld in de vergadering van het DB SGL op 21 november 2013 

Dagelijks bestuur 

Datum Aanvang Plaats 
Woensdag 5 februari 2014 9.30 uur — 11.00 uur Provinciekantoor 

Utrecht 
Donderdag 6 maart 2014 
•	begroting 2015 recreatieschap 

SGL 
•	begroting 2015 Recreatie 

Midden-Nederland

09.30 uur — 11.00 uur Gemeentehuis Woerden 

Donderdag 8 mei 2014 
•	jaarrekening 2013 

recreatieschap SGL 
•	jaarrekening 2013 Recreatie 

Midden-Nederland

9.30 uur — 11.00 uur Gemeentehuis 
Usselstein 

Donderdag 3 juli 2014 9.30 uur — 11.00 uur Gemeente De Bilt 
Donderdag 25 sept. 2014 
•	uitgangspunten begroting 

(onder voorbehoud)

9.30 uur — 11.00 uur Gemeentehuis Utrecht 

Donderdag 27 nov. 2014 9.30 uur — 11.00 uur Gemeente Nieuwegein

Algemeen bestuur

Tweede paasdag:	21 april 2014 
Hemelvaart:	 29 mei 2014 
Tweede pinksterdag:	09 juni 2014 
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