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SAMENVATTING
van de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden op maandag 19 november 2018
Aanwezig: Volgens de presentielijst 34 leden waarvan 5 bestuursleden en ook een aantal
partners en/of introducés. Er waren 7 afmeldingen.
Agendapunt 1, opening. Vz. opent de vergadering 19u30 en verwelkomt de leden, enige dit
jaar vertrokken leden en de gastspreker dhr. Cor van Gelderen. De vergadering wordt
gehouden aan de hand van de met de uitnodiging voor deze vergadering verstuurde agenda.
Agendapunt 2, verslag van de ALV van vorig jaar. Er zijn geen vragen of opmerkingen
over dit verslag dat ca 14 dagen na de ALV is verstuurd en op de verenigingssite staat.
Agendapunt 3, jaarverslag secretaris. Hiervoor geldt hetzelfde als voor agendapunt 2.
Agendapunt 4, financieel verslag 2018. Terwijl er op tafel afdrukken beschikbaar liggen
voor geïnteresseerden, wordt het verslag door de penningmeester toegelicht. We staan er
financieel goed voor met een gezonde reserve. Er zijn geen spectaculaire afwijkingen t.o.v.
vorig jaar. Opvallend zijn wel de hogere contributieinkomsten wegens de vorig jaar besproken
verhoging tot € 15 per jaar en de bedragen betreffende de “winkel” die verklaarbaar zijn door
o.a. de timing van inkopen. Het financiële verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Er is ondanks de “boete” van € 10 bij te laat betalen geen vooruitgang geboekt met het tijdig
betalen van de facturen. In tegendeel. Waren er in 2017 twee leden te laat met betalen, in
2018 waren dat er zes. Hierdoor wordt onnodig beslag gelegd op tijd en energie van de
penningmeester. De regeling dat leden die de uiterste betaal datum van 1 januari 2019
overschrijden € 10 extra administratiekosten moeten betalen blijft gehandhaafd.
Agendapunt 5, verslag van de kascontrolecommissie. De kascontrole is uitgevoerd door de
HH Peter Alkemade en Klaas Jansen. Peter meldde namens beiden dat de financiële
administratie is gecontroleerd, punctueel en in orde is bevonden. Hierop is op voorstel van
Peter door de vergadering decharge verleend.
Agendapunt 6, benoeming nieuwe kascontrolecommissie. De nieuwe
kascontrolecommissie bestaat uit Klaas Jansen en Mirjam Hendriks.
Agendapunten 7 en 8, begroting voor het verenigingsjaar 1 nov. 2018- 31 okt. 2019 en de
tarieven. Penningmeester licht de begroting toe. Er zijn nauwelijks veranderingen ten
opzichte van voorgaande jaren. Ook van de begroting zijn er op de tafel afdrukken voor
geïnteresseerden beschikbaar. Er zijn geen vragen over de begroting. De tarieven en
waarborgsommen voor het komende seizoen zijn ongewijzigd:
* Contributie € 15, - 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 en € 25 per gecertificeerde sleutel voor
complex 2.
Agendapunt 9, bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Albert Snoei en Richard
Schippers. Rob Bordes legt na 13 jaar, zoals twee jaar eerder aangekondigd, zijn functie als
secretaris neer wegens gevorderde leeftijd. Vz. bedankt Rob voor zijn inzet en prettige
samenwerking en biedt hem een cadeaubon aan en een mooi boeket voor het thuisfront.
Scheidend secretaris dankt Vz. voor de lovende woorden en zegt dat het die 13 jaar geen

opoffering is geweest. Hij heeft plezier beleefd in de contacten met medebestuurders en leden
van diverse pluimage.
Het doet het bestuur een genoegen Jacco Heuvelman bereid te hebben gevonden het
secretariaat op zich te nemen. Jacco is enthousiast, komt bijna dagelijks wel even op de tuin
en kan tijd beschikbaar maken. Op verzoek van Vz. Stelt Jacco zich voor. De vergadering
stemt stilzwijgend in met de benoeming van Jacco tot secretaris. De samenstelling van het
bestuur is daarmee:
• Izak Beijer(voorzitter)
• Albert Snoei (penningmeester)
• Jacco Heuvelman (secretaris)
• Rien van Westreenen (algemeen bestuurslid en beheerder van de verenigingssite
• Richard Schippers (algemeen bestuurslid en eerste aanspreekpunt voor complex 1)
Agendapunt 10 en 11, rondvraag. Hier komt nog ter sprake:
• Vz. Vraagt of het team dat de BBQ dit jaar zo succesvol heeft georganiseerd bereid is
dat komend jaar weer te doen. Daarmee wordt ingestemd, zij het dat Leen vd Berg een
slag om de arm moet houden daar hij dan waarschijnlijk andere verplichtingen heeft.
Deze WG bestaat uit Piet Keijzer, Martin Mastwijk, Erik Tempelaars, Wim
Wondergem en Leen v.d. Berg (onder voorbehoud, hangt af van de datum). 1 Het
secretariaat zal de nodige administratieve ondersteuning verlenen (uitnodigingen).
• De vraag of er zand kan worden aangevoerd om de tussenpaden op Complex 2 op te
knappen wordt in beraad genomen.
• De vraag of er nog paardenmest wordt aangevoerd is bevestigend beantwoord.
• Gevraagd is of er iets kan worden gedaan aan de hinder en ergernis van verwaarlozing
van tuinen door een van de leden. Daar wordt actie op ondernomen. Vz geeft in
overweging dergelijke zaken altijd te melden bij het bestuur.
Na een korte koffiepauze volgt:
Agendapunt 11, presentatie “De Eetbare Tuin”. Dhr. Cor van Gelderen verzorgt een naar
ieders oordeel interessante, boeiende en gewaardeerde lezing van ongeveer een uur over wat
je, behalve groenten, zoal uit de tuin kunt eten.
Na deze lezing is er voor alle aanwezige leden een boek beschikbaar met de titel die perfect
aansluit bij de lezing, namelijk “De Eetbare Tuin” van de schrijfster Alys Fowler (ISBN 97890-4521-354-5). Ook dat werd erg gewaardeerd.
Na afloop van de presentatie werd de vergadering afgesloten met de uitnodiging nog even na
te praten en een drankje te gebruiken. Hiervan werd ruim en geanimeerd gebruik gemaakt.
30 november 2018
Secretariaat.

Secr.: doorgaans 2 weken voor aanvang van de zomervakantie basisschool Regio Midden 20 juli 2019. Dus zou
de BBQ dan 6 juli worden gehouden.
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