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SAMENVATTING
van de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden op maandag 14 november 2016.

Aanwezig: Volgens de presentielijst 34 leden waarvan 5 bestuursleden en ca 10 partners en/of
introducés. Er werden 11 berichten van verhindering ontvangen.
Agendapunt 1+2, opening en mededelingen Voorzitter. Vz. opent de vergadering ca 19u35
met het verwelkomen van ieder en in het bijzonder Ireen Looman en Siem Versloot. Hierna
wordt op voorstel van Vz. een minuut stilte gehouden om de twee leden te gedenken die dit
verenigingsjaar zijn overleden, namelijk Kees Sekeris en Johan Looman.
Vervolgens geeft Vz. het woord aan Ireen Looman. Zij bedankt de vele leden die gedurende
de ziekte van Johan hun belangstelling en medeleven hebben getoond en ook van zich hebben
laten horen op de herdenkingsbijeenkomst. Dat was een zeer welkome steun die als een warm
bad is ervaren.
Daarna nam Vz. namens de leden afscheid van Siem Versloot die wegens hoge leeftijd met
tuinieren moest stoppen. Siem is langdurig bestuurslid geweest, heeft veel gedaan voor de
vereniging, is ook lid van verdienste, stond voor iedereen klaar en was óók nog eens een
succesvol tuinder. Hij heeft het wel verdiend om even in het zonnetje te worden gezet. Als
dank was een bos bloemen voor thuis en een flesje voor zichzelf dan ook zeker op zijn plaats.
Vz. vervolgt met de mededeling dat Rob Bordes die herkiesbaar is voor een bestuursfunctie,
daarmee zijn laatste termijn van twee jaar ingaat. Hij vraagt na te denken over opvolging.
Omwille van de continuïteit en een soepele overdracht is het nodig dat zich vóór afloop van
die twee jaar een opvolger aandient.
Agendapunt 3, vaststelling verslag van de ALV van 16 november 2015. Er zijn geen
opmerkingen of vragen n.a.v. dit verslag dat dan ook ongewijzigd wordt vastgesteld.
Agendapunt 4, jaarverslag secretaris. Drie punten hieruit worden toegelicht.
Het onderhoud met de gemeente. Gesprekspartners waren er niet van overtuigd dat het
schoonmaken van de sloten bij C1 een taak van de gemeente is, ondanks dat dit in het
verleden wel door de gemeente werd geregeld. Met telefonische terugkoppeling is toegezegd
dat het schoonmaken door de gemeente nu nog wordt geregeld maar dat we er niet op mogen
rekenen dat dit de komende jaren weer gebeurt. (secr.: áls we dat in de toekomst zelf moeten regelen kan dat
niet worden betaald zonder in te teren op de reserve. Het is dan niet te vermijden dat dit moet worden doorberekend aan de
leden).

Proletarisch oogsten. Het is niet aannemelijk dat dit door de eigen leden gebeurt maar áls
leden hiervoor verantwoordelijk zouden zijn ligt royering in het verschiet. Vz. roept op bij
zo’n constatering niet zelf te gaan acteren maar dat te melden aan het bestuur.
Verenigingssite. Aandacht graag voor de door Rien van Westreenen vernieuwde site.
Agendapunt 5, financieel verslag 2016. Het verslag wordt toegelicht. We staan er
financieel goed voor met een gezonde reserve van € 10.500.
Er is dan ook geen aanleiding om de tarieven te verhogen. Evenals vorig jaar wordt
opgeroepen om de binnenkort te verwachten rekening op tijd te betalen. Dit jaar was de
laatste betaling i.p.v. december na drie herinneringen pas half maart ontvangen! Dat vergt tijd
en energie die nuttiger besteed kunnen worden. Het financiële verslag wordt hierna
ongewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 6, verslag van de kascontrolecommissie. De kascontrole is uitgevoerd door de
HH Simon Wondergem en Anton Oosterom. Simon meldde namens beiden dat de financiële
administratie is gecontroleerd en in orde is bevonden. Op voorstel van de
kascontrolecommissie is met instemming van de vergadering decharge verleend.

Agendapunt 7, benoeming nieuwe kascontrolecommissie. De nieuwe
kascontrolecommissie bestaat uit Anton Oosterom en Peter Alkemade. Glen Zoeteweij wordt
reserve.
Agendapunt 8, begroting voor het verenigingsjaar 1 nov. 2016- 31 okt. 2017.
Penningmeester licht de begroting toe die er op neerkomt dat er nauwelijks veranderingen zijn
ten opzichte van voorgaande jaren. De trends zijn voortgezet. Er zijn geen vragen over de
begroting.
Na een korte koffiepauze wordt de vergadering voortgezet met
Agendapunt 9, jaarlijkse contributie, huur en waarborgsommen.
De ongewijzigde tarieven en waarborgsommen voor het komende seizoen zijn:
Contributie € 10, - per jaar (= lidmaatschap)
Huurtarief € 0,35 per m2 per jaar
Waarborgsommen € 50 voor tuinen tot en met 100 m2, € 75 tot en met 200 m2 en € 100 vanaf
201 m2.
Sleutelwaarborgsom € 3 per sleutel voor complex 1 (niet-gecertificeerd) en € 25 per sleutel
voor complex 2 (gecertificeerd).
Agendapunt 10, bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Richard Schippers,
Albert Snoei en Rob Bordes. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld en daardoor zijn
deze heren met algemene instemming herkozen. De samenstelling van het bestuur is daarmee:
Izak Beijer(voorzitter), Albert Snoei (penningmeester), Rob Bordes (secretaris), Rien van
Westreenen (algemeen bestuurslid en beheerder van de verenigingssite) en Richard Schippers
(algemeen bestuurslid en eerste aanspreekpunt voor complex 1 (d.i. bij het nijverheidscentrum
in Zevenhuizen).
Agendapunt 11 + 12, rondvraag en sluiting. Hier komt nog ter sprake:
• Een voorstel om wanbetalers, dat zijn leden die de betalingstermijn met meer dan 1
maand overschrijden, een extra bijdrage van € 10 voor administratiekosten in rekening
te brengen. Dat voorstel wordt aangenomen.
• Rob Bordes licht zijn besluit voor zijn laatste 2-jaar bestuurstermijn toe. Reden
daarvoor is dat hij er na 13 jaar voor het bereiken van 80 jaar mee wil stoppen en ook
voordat zijn verdere desintegratie merkbaar wordt.
• Het is al 2 jaar niet toegestaan om tuinafval te brengen naar de afgesloten stortplaats
achter het gebouw van de duivensportvereniging. Hoge kosten voor afvoer en het door
de gemeente onbereikbaar maken van die stortplaats voor zwaar materieel om de stort
weer leeg te maken hebben geleid tot het buiten gebruik stellen daarvan. Tuinafval kan
worden ondergespit, gecomposteerd of mee naar huis worden genomen.
• In de nazit van de vergadering kwam nog het verzoek om volgende jaren afdrukken
van de jaarrekening en de begroting uit te reiken. Aan dat verzoek zal worden voldaan.
Niets meer aan de orde zijnde sluit Vz de vergadering met de uitnodiging voor een drankje en
om nog wat na te praten. Daar wordt tot ca 21.30 uur ruim gebruik van gemaakt.
21 november 2016
Rob Bordes

