Algemene Leden Vergadering Volkstuinvereniging Ons Genoegen
Maandag 9 februari 2015, 20:00-21:45 wijkgebouw de Beijtel
Opkomst: 26 personen (excl. bestuur, dus in totaal 30 personen)
Bij binnenkomst presentielijst gemaakt, gegevens gecontroleerd en aangevuld

Agenda
1.
Opening.
Karel heet iedereen welkom. Blij dat het droog/goed weer is dan is de opkomst hoog.
2.
Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 10 februari 2014
Opmerkingen? Stil dus goedgekeurd
3.
Verslag gevoerd beleid 2014 van de secretaris.
Marjan licht verslag gevoerd beleid (bijgevoegd bij de uitnodiging) toe.
• Dat doet “ons genoegen”. (Herman Santema)
• Gratis reclamekaartjes bij de supermarkt beschrijven ‘volkstuin te huur’ voor werving
leden, beschrijven met stift (Floor Poot)
• Welk gedeelte van G staat leeg? Dat nieuwe landje/ het achterste stuk achter het hek.
4.
Financieel jaarverslag 2014
Marjan legt uit hoe je het verslag kunt “lezen”.
• Onderhoud tuinen wat wordt daaronder verstaan >voornamelijk graafwerkzaamheden
complex A
5.
Begroting 2015 van de penningmeester.
Marjan brengt aantal onderwerpen/plannen worden onder de aandacht, onder andere
begroting tuinnummering/website/gereedschap inspectie.
• op complex O is het allemaal geregeld, de tuinpaaltjes en nummers (Floor Poot)
• Rioolrecht wat is dat? Betalen we aan de gemeente, geldt alleen voor complex O.
• Brandstof waterbeheersing? (Floor Poot) Voor pomp op complex K
• Tuinhuisje hoe zit dat eigenlijk? Ik weet dat het gedoogbeleid is.(Will Hendriks):
Bloemen en planten verbouwen mag dat ook? Of mag ik alleen groenten.
6.
Verslag van de Kascontrolecommissie.
• Rene Bons: door wisseling penningmeester, getallen die zijn nagelopen. Nu duidelijke
en kloppende balans. Voorgeschoten kosten worden dit jaar opgevoerd. Decharge
verleend.
7.
Benoeming van de Kascontrolecommissie voor het jaar 2015.
• Rene Bons + Claus Fisher (reserve J. Heidinga)
8.
(Her)benoeming bestuur/contactpersonen.
• Sabine & Karel aftredend. Karel wil het nog 1 jaar doen, dan een “web-voorzitter”.
• Contactpersonen allen opnieuw benoemd behalve op G. Albert Hof heeft lidmaatschap
(en dus ook als contactpersoon) opgezegd. Zoeken een nieuw contactpersoon.
Muzikaal intermezzo – Wibo
Pauze (Karel geeft aan: In november 35 jarig bestaan., daarom 2 gratis consumpties

9.
Uitwisseling informatie per complex (ruimte voor vreugde en vraagstukken)
• Complex E: 18 april opruimdag, konijnenplaag maar ze zijn niet tot een oplossing
gekomen

•

Complex A: met behulp van datumprikker bij elkaar komen om de volgende dingen te
bespreken;
- Slootonderhoud (o.a. Jakob Slagter van A8 wil meedenken)
- Weeggeefhoek voor overgebleven stekkies etc.. (hoe realiseren?)
- Nr. 28 was in 2014 een pompoenperceel van verschillende tuinders, wat doen we
met dat stuk in 2015?
- Paadjesonderhoud (gras of omspitten? We moeten een keuze maken want nu breek
je de enkels omdat half/half gedaan wordt
- BBQ datum prikken
• Complex K:
-K is gezellig/ positief rommelig. Er is behoeft aan meer saamhorigheidsgevoel.>
-mededelingenbord maken, met groentebakken eronder, zodat we overtollige
groente, stekjes etc kunnen delen. Will vraagt Dick Zandee om hulp. Rene Bons wil
ook wel helpen maken.
-Eind april een opruim/onderhoudsdag. Samen paden maaien en onkruid wieden etc.
-ledenlijst K onderling openbaar maken, zodat je elkaar kunt aanspreken/vinden. In
kader van privacy een belrondje of iemand hier bezwaar tegen heeft
-Er is een dammetje in de greppel gekomen naar het ooievaarsnest, dit geeft overlast
van ongewenst bezoekers. Uitzoeken heeft de gemeente deze aangelegd?
-wat te doen als je buren met de gifspuit rondgaan of er een rommeltje van maken
(onkruid krijg je van je buren). Door te weten wie er naast je zit is het makkelijker om
iemand aan te spreken. Op een later moment bestuur inschakelen. Of aan nieuwe
leden een borg vragen, zodat hiervan plastic kan worden gekocht voor over de tuin bij
opzegging is een tip van iemand.
• Complex O:
- gaat goed. Er zijn eiken omgezaagd, nu is er veel meer licht/zon op de tuinen. Er
zijn nieuwe paaltjes/nummers gemaakt (zelf geschilderd). Ledenlijst onderling al
uitgewisseld.
• Complex G:
- Muizenplaag en mollen. Ook hanen, maar dat is leuk.
- Samenwerking is er op G wel, vaak op initiatief van Albert, maar niet op veel
punten.
- Mensen zien elkaar te weinig
- Wel onderlinge adviezen.
- De aanwezigheid van bijenkasten wordt als een toegevoegde waarde beschouwd.
Niet door iedereen overigens.
-Er werd melding gemaakt van een krantenartikel, waarin aan de orde kwam
dat er een soort Round Up was gebruikt en in grondwater terecht gekomen,
waardoor in eerste instantie de regenwormen gevaar liepen en in tweede instantie
de bijen.
- De vorm die voor deze ALV is gekozen (interactie na pauze) wel gewaardeerd.
Echter ook info over bepaalde onderwerpen. Van tevoren aanvragen. Al pratende
kwamen we erop dat een website daarin heel snel zal voorzien.
10. Rondvraag.
• (Rene Bons) ledenlijst openbaar maken per complex – actief inventariseren wie er
bezwaar heeft. Word door een aantal complexen al gedaan. Gaan we bij K (daar is
René) ook opstarten.

