Volkstuinvereniging Aanschot
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 6 maart 2017
Opening door voorzitter Wim van Ruiten.
Hij heet iedereen van harte welkom en is blij dat men toch weer met zovelen is
gekomen. Anders dan andere jaren beginnen we met een inleiding door
Anneke Scholte met als Onderwerp: “Hoe hou ik mijn grond gezond”
1. Hoe hou ik mijn grond gezond:
Zij houdt een prachtig verhaal over ecologisch tuinieren. Dit is kennis hebben van de
relatie tussen organismen en hun omgeving. De bodem is de basis. Gezonde planten
op gezonde bodem. En komen de onderwerpen, zoals mineralen, organisch leven,
water en lucht aan bod voor een goed bodemleven. Ook belangrijk is
bodembescherming, bodembewerking, bemesting, beplanting, tuinplan en de
wisselteelt. Allemaal onderwerpen waar je even bij stil moet staan voor een goed
resultaat.
Voor geïnteresseerden waren er ook proefnummers van Seizoenen, het blad van Velt
(Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren), beschikbaar.
2. Korte koffie/theepauze
3. Mededelingen
Enkele leden hebben zich om uiteenlopende redenen voor de vergadering afgemeld:
Ton Blokvoort, Ton Dekker, Jaap Jager, Tjeu van de Ven, Hans Hommels, Constance
van de Kamp, Niek van Kempen, Mariëlle Kok, Regina Kranenburg, Theo Lamers,
Terry Le Brasse, Eveline Presco,John Swagten. Petra Uppelschoten, Marjo
Widdershoven.
Op de vergadering bleken overigens ± 36 leden aanwezig te zijn.
4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2016
Punt 6. Opmerking van Wies van Diemen is dat hij in de begroting van 2017 nog niets
terugvindt over het voorstel een reservering op te nemen voor aanschaf en vervanging
van machines en/of apparatuur. Dat zal ook geschieden in de balans van 2017.
Punt 8. Ynte Boskman vraagt naar het voorzitterschap van Wim en of hij nu aanblijft.
Wim geeft aan dat hij het komende jaar zeker nog zal aanblijven.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen op dit verslag en is het verslag, met dank aan
het secretariaat, goedgekeurd.
5. Verslagen van de secretaris, de tuinbeheerder en van de inkoper over 2016.
Herman Struik meldt dat hij de catalogus van “Zaadhandel van der Wal” wel erg
ingewikkeld vindt. Willy heeft een aantal opmerkingen van tuinleden en
aanbevelingen aan Zaadhandel van der Wal doorgegeven. Wel een mooier aanbod,
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maar minder toelichting. Kijk eens op de site bij Zaadhandel van der Wal: hier is meer
toelichting en plaatjes van producten. Wel doorgaan met deze leverancier is de
algemene indruk.
6. Verslag van de Penningmeester over 2016.
Hij geeft een korte en duidelijke toelichting over de financiën.
Het afgelopen jaar is het vermogen van de vereniging zelfs licht gestegen.
Zijn voorstel , om voor het aanschaffen en vervanging van apparatuur reserveringen in
de boekhouding op te nemen zal in het komende worden geeffectueerd.
Gezien de financiële situatie zal er vooralsnog voor 2018 geen verhoging van de huur
plaats vinden.
7. Verslag Kascommissie.
De kascommissie bestond deze keer uit Arthur van Kempen en Piet Verbeek.
Voorgelezen door Arthur van Kempen volgt hierbij de letterlijke tekst van hun
verslag:
De kascontrolecommissie heeft op 9 februari 2017 de exploitatierekening 2016
en de balans per 31 december 2016 van de Volkstuinvereniging Aanschot
gecontroleerd. De bevindingen van de commissie zijn:
 Dat de administratie op correcte wijze is bijgehouden.
 Dat de exploitatierekening, die steekproefsgewijs gecontroleerd is, en de
balans akkoord zijn.
Wij stellen u daarom voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid
in 2016.
8. Benoeming van de nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Arthur van Kempen en Ynte Boskman.
9. Aanpassing van het Huishoudelijk reglement
Wim geeft een nadere uitleg over het voorstel van het bestuur. Om de waarborgsom te
verhogen naar € 50, = en dat dan voor alle leden. In een aantal gevallen laten extuinders hun tuin met veel rommel achter. Door de tuincommissie moet dan dit
perceel voor de nieuwe huurder worden schoon gemaakt. Dit kost arbeid, maar ook
veel tijd om alle afval af te voeren naar het grofvuil. Tevens is het voor personen van
de tuincommissie een grote fysieke belasting. Max geeft hierover nog aanvullende
info m.b.t. de praktische afhandeling van een ontruiming.
Het voorstel van het bestuur wordt in stemming gebracht. En wordt aangenomen met
31 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
10. Bestuursverkiezing
Dit jaar zijn aftredend: Roel Kamperman, secretaris en Willy Lamers, inkoop.
Beide bestuursleden zijn herkiesbaar.
De vergadering heeft geen bezwaren en zijn akkoord met de herverkiezing
11. Rondvraag:
Er zijn geen vragen
12. Sluiting
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De voorzitter sluit de vergadering nadat hij nogmaals iedereen bedankt voor de
getoonde betrokkenheid bij het wel en wee van de vereniging.
Als laatste biedt hij allen namens de vereniging het traditionele drankje aan.
Roel Kamperman, secretaris

8 maart 2017

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
W. Lamers
Tel. 040-2412765 w.lamers8@upcmail.nl
R. Kamperman Tel. 040-2426039 kamperman@on.nl
H. Mirande
Tel. 040-2426131 hans@mirande.nl
M van der Lubbe Tel. 06-22741293 mmjvanderlubbe@gmail.com
W. van Ruiten
Tel. 040-2421542 wvruiten@gmail.com
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