
 

Deze Nieuwsbrief wordt u aangeboden door de Vereniging Bestwil 

 

Landgoed de Stille Wille, 24 augustus 2022 

 

Beste leden van de Vereniging Bestwil, 

Deze nieuwsbrief is er een om te bewaren. We brengen onze leden niet alleen op de hoogte van een aantal 

belangrijke ontwikkelingen die in de afgelopen periode binnen onze eigen vereniging hebben plaatsgevonden. 

We kondigen ook een lang gehoopte verbondenheid aan. Vandaar dat deze nieuwbrief werd ondertekend door 

de voorzitters van de beide bewonersverenigingen op ons mooie Landgoed de Stille Wille. 

Een nieuw bestuur: 

Op vrijdag 10 juni jongstleden hebben de leden ingestemd met een nieuwe samenstelling van het Bestuur. 

Feitelijk heeft een volledige bestuurswisseling plaatsgevonden.  

Afscheid werd genomen van Peter Derksen, Sandra Korthals en Mario van Asperdt. Aan hen is dank verschuldigd 

voor de inspanningen en resultaten die zij in het verleden hebben gerealiseerd.  

De nieuwe bestuursleden zijn, Akkie Zaal (secretaris), Ingeborg Capitain (penningmeester), Eric van der Lee 

(gewoon lid), Marjan Katuin (vicevoorzitter) en Anton Noë (voorzitter). Lees meer …  

 

De nieuwe leden van het bestuur 

 

Kandidaat-bestuursleden en Vrijwilligers: 

Als nieuw bestuur zullen we ons inzetten om veel eigenaar-bewoners van het landgoed te betrekken; 

perceeleigenaren en -pachters en recreanten. Onze voorkeur is om een breed Bestuur van 7 leden samen te 

stellen. We hebben veel werk voor de boeg en we kunnen wel wat extra hersencellen en handjes gebruiken. In 

dit kader heeft Vera Germanus zich al aangemeld. Ze heeft een belangrijke rol gehad bij de realisatie van een 

aantal doelstellingen. We roepen andere leden op om zich eveneens aan te melden als kandidaat-bestuurslid of 

als vrijwilliger in een van de thematische werkgroepen die wij samen met VHSW (zie verderop in deze 

nieuwsbrief) willen opzetten. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar verenigingbestwil@gmail.com en 

vermeld in het onderwerp “aanmelden voor bestuur of vrijwilliger” of benader een van de leden van het 

Bestuur. 

NB: Bestuursleden kunnen alleen door de ALV worden benoemd.  

https://www.bestwil.nl/bestuursleden/
mailto:verenigingbestwil@gmail.com
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De vereniging is gerepareerd:  

In twee achtereenvolgende Algemene Leden-

vergaderingen op 24 juni en 8 juli hebben de 

leden ingestemd met het wijzigen van de 

statuten zodat vanaf dan alle leden, niet alleen 

pachters maar ook eigenaren van percelen, 

hun stemrecht weer kunnen doen gelden. 

Deze “statutaire reparatie” was nodig was om 

alle leden van onze vereniging weer 

volwaardig deel te laten nemen aan de 

besluitprocessen.  

 

Werken naar één enkele vereniging: 

We hebben deze zomer niet stilgezeten. Een 

van de zaken die een doorn in het oog is van 

veel bewoners is het bestaan van twee 

verenigingen die tegenstrijdige belangen 

lijken te hebben. Een schijnwerkelijkheid die 

niet juist is, immers, als bewoners hebben 

we eigenlijk dezelfde belangen. De besturen 

van beide verenigingen hebben daarom de 

koppen bij elkaar gestoken en we zijn tot de 

overtuiging gekomen dat we samen acties 

en campagnes gaan organiseren, samen op 

pad en samen verbinden. Samen gaan we 

werken aan één enkele vereniging.  

 

Besturen Bestwil en VHSW aan één tafel !! 

 

Op 12 juli, twee dagen voorafgaand aan de Algemene ledenvergadering van VHSW, heeft een gezamenlijke 

bestuursvergadering plaatsgevonden.  

Tijdens deze vergadering hebben de besturen gesproken over hun ambities voor de toekomst van Landgoed de 

Stille Wille en hun (gemeenschappelijke) rol voor alle bewoners.  
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Bijgaande foto geeft de stemming weer nadat besloten is tijdens de vakantie een “roadmap” te maken voor het 

realiseren van één nieuwe bewonersvereniging. 

 

 

Besturen Bestwil/VHSW ontmoeting (op de foto ontbreekt Anton Noë wegens familieomstandigheden) 

 

De intentie en het doel zijn om de bewonersbelangen vanuit één enkele vereniging, met één stem te 

behartigen. Onze gesprekspartners, Landgoed Stille Wille bv, Stille Wille Brabant bv, de gemeente Oirschot, de 

provincie en diverse leveranciers krijgen dus te maken met één samenwerkende en gecoördineerde partij. Deze 

samenwerking zal een einde maken aan de schijnconflicten en het tegen elkaar uitspelen van twee 

verenigingen.  

 

De leden besluiten, niet de besturen! 

Deze bundeling van krachten zal niet van de een op de andere dag gerealiseerd worden. Er zijn bij de beide 

verenigingen, VHSW en Bestwil, algemene ledenvergaderingen nodig zodat de leden aan de twee besturen de 

opdracht kunnen geven om dit doel te bereiken.  

 

Naam van de nieuwe vereniging: 

Daar zijn we nog niet uit. We willen jou, als bewoner van de Stille Wille, vragen 

om je ideeën met ons te delen. De bedenker(s) van de beste naam mag/mogen 

een leuke prijs tegemoet zien. Denk dus met ons mee en stuur je suggesties naar 

verenigingbestwil@gmail.com en vermeld in het onderwerp “naam vereniging”. 

 

mailto:verenigngbestwil@gmail.com?subject=Nam%20voor%20de%20nieuwe%20vereniging
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Het Stille Wille feest,  

Op zaterdag 10 september zal het jaarlijkse Stille Wille feest weer 

plaatsvinden. Het wordt een groots en onvergetelijk feest waarbij 

vertegenwoordigers van de landgoedeigenaar, medewerkers van Stille Wille 

Brabant bv, leden van de besturen van beide verenigingen en hopelijk ook jij, 

als bewoner van het Landgoed, aanwezig zullen zijn.  

Noteer daarom die datum en zorg dat je erbij bent. Het zal een onvergetelijk 

feest worden. Meer informatie volgt binnenkort. 

 

SAVE THE DATE !  

 

 

 

Alle leden van beide besturen hopen van harte dat u, net zoals wij, een goed gevoel hebben over deze recente 

ontwikkelingen. 

De beide verenigingen sturen hun nieuwsbrieven uit op dezelfde dag. Bent u geïnteresseerd in de nieuwsbrief 

van VHSW? Hier kunt u die vinden; https://www.vhsw.nl/nieuwsbrieven/  

Met vriendelijke groeten en mede namens de voltallige besturen van de Verenigingen VHSW en Bestwil, 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Ruud Rademaker       Anton Noë 

Voorzitter van de Vereniging VHSW    Voorzitter van de Vereniging Bestwil 

 

 

https://www.vhsw.nl/nieuwsbrieven/

