
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 12-11-2018

1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en meldt dat er dit jaar geen spreker is 
uitgenodigd op verzoek van enkele leden. Er zijn 25 leden aanwezig.

2. N.a.v. de notulen d.d. 14-11-2017. Dhr. Meijerink merkt op dat de notulen die hij van 
de website heeft uitgeprint niet dezelfde zijn die de secretaris heeft voorgelezen. Op de 
website staan de verkorte notulen. Dhr. Steijger geeft aan dat er geen decharge aan de 
penningmeester is verleend. Voorstel om decharge te verlenen voor 2017 en 2018. In de 
nieuwe huurovereenkomst  staat dat 250 euro in rekening gebracht kan worden bij het 
niet schoon opleveren van een tuin. Gele kaarten gelden 2 jaar. In het huishoudelijk 
reglement wordt een statuut opgenomen hoe er gekeurd gaat worden. Leden die de tuin 
niet op orde hebben worden na 3 weken herkeurd. Deze herkeuring gebeurd door de 
keuringscommissie. Op complex Steenwijkerstraatweg is het een enorme troep. Op 
termijn gaat dit complex weg. De vereniging huurt dit complex per jaar. Leden die nu een 
tuin op de Steenwijkerstraatweg hebben kunnen zich inschrijven op de wachtlijst voor 
een tuin op Blankenstein. Ook zal in het vervolg gekeurd worden op complex 
Steenwijkerstraatweg.

3. Jaarverslag secretaris. De secretaris leest het jaarverslag 2018 voor. Opmerking 
van Dhr. Steijger mensen die op de wachtlijst staan kunnen daar geen rechten aan 
ontlenen. Leden gaan voor mits zij op de wachtlijst staan voor uitbreiding en een perceel 
aangrenzend vrij komt. Voorstel om mensen op de wachtlijst als lid zonder tuin te 
registreren en contributie te laten betalen. Dit voorstel wordt door het bestuur 
afgewezen. Ook in het nieuwe tuinjaar worden nieuwe leden uitgenodigd voor een 
kennismaking met het bestuur en een uiteenzetting van de regels van onze vereniging.

4. Jaarverslag penningmeester. De penningmeester geeft aan de hand van een 
PowerPoint presentatie uitleg over inkomsten en uitgaven 2018. Totaal banksaldo is 
4984 euro zonder borg en sleutelgeld. Dhr. van Faassen stopt en er wordt een nieuwe 
penningmeester gevraagd. Dhr. van Faassen zal tot 1 januari 2019 aan blijven en de 
nieuwe penningmeester inwerken.

5. Verslag kascommissie. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde 
bevonden. Zij merken op dat het boekjaar doorloopt na de kascontrole en er een aantal 
maanden niet gecontroleerd wordt. Het advies is het boekjaar tot 1 oktober te laten 
lopen. De vergadering stemt hiermee in. 

6. Verkiezing kascommissie. Aftredend is mevr. W. Vreugdenhil. Nieuw lid dhr. K. van 
Gijssel. De leden van de kascommissie krijgen een pakket bloembollen aangeboden. 

7.Ingekomen stukken. De ingekomen brief van dhr. Steijger aan het bestuur en de 
Leden wordt ter lezing op PowerPoint getoond.

Reacties op de getoonde brief na de pauze: Dhr. Steijger zegt dat de brief mede een 



uiting van frustratie was over de gang van zaken op de algemene ledenvergadering van 
2017. De uitnodiging van het bestuur voor een gesprek  vond dhr. Steijger niet passend.                           
Dhr. Beisterveld vindt dat er zo onderling wrijving kan ontstaan. Dhr. Rigterink vind dat 
niemand hierbij gebaat is.                                                                                                                                                
De brief heeft zeker impact op het bestuur gehad.

8. Bestuursverkiezing.  voorzitter legt uit hoe de bestuursverkiezing volgens de 
statuten van de vereniging moet verlopen.

Tijdens de laatste bestuursvergadering is dhr. B. van Dijk als voorzitter gekozen c.q. 
benoemd. Mevr. M. de Wit doet tijdelijk het secretariaat. Dhr. B. van Dijk blijft de 
tuinverhuur doen. Aftredend en niet herkiesbaar zijn dhr. K. van Gijssel, mevr. G de Wit 
en dhr. H. van Faassen. Er hebben zich 3 nieuwe bestuursleden gemeld. 1 kandidaat 
trekt zich tijdens de vergadering terug. Tot nieuwe bestuursleden worden gekozen: dhr. 
H. Meijerink, dhr. H. Klomp en dhr. G. van Dijk. De aftredende bestuursleden krijgen een 
bon en een boeket aangeboden voor hun inzet.

9. Rondvraag. Mevr. Schreuder vraagt zaden en plantjes voor de kindertuintjes. Ook 
merkt zij op dat aan de slootkant met gif is gespoten. 

Hier wil het bestuur aan meewerken. De persoon die met gif heeft gespoten is hier door 
het bestuur op aangesproken. 

Dhr. G van Dijk stelt een tuin app voor. Hier kunnen plantjes e.d. aangeboden worden. 
Ook kunnen hier hulpvragen op gezet worden. Idee om b.v. elke maand een ruilbeurs 
voor plantjes en groenten in de kas te houden. 

Goed idee. 

Mevr. Vreugdenhil merkt op dat de website niet actueel is

Het bestuur zal hierover contact opnemen met de webmaster. Niet iedereen heeft een 
smartphone. Misschien vragen op de website plaatsen?  

Dhr. G. van Schaik vraagt of bij het uitbaggeren van de dwarssloot de bagger niet naar 
de andere kant gegooid kan worden.

 We zullen kijken of dit mogelijk is. 

Dhr. G. Smid vraagt of er geen verbod op plastic kan komen.

We kunnen dit op de site zetten en het in het huishoudelijk regelement opnemen.

 Dhr. G. van Schaik vraagt waarom er geen groenten verkocht worden. Er was geen tuin 
over en er was niemand die zich beschikbaar stelde om deze mede te helpen 
onderhouden.



10. Sluiting. Om 22 uur sluit de voorzitter de vergadering.


