
 1 

   Volkstuinvereniging Aanschot 
 
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2016 
 
Opening door voorzitter Ynte Boskman. 

 Hij heet iedereen van harte welkom en is blij dat men toch weer met zovelen is 
gekomen.  
 

1. Mededelingen:   
   Als we naar het afgelopen jaar kijken dan is dit zeker goed te noemen.  

Er zijn veel producten gekweekt. Zodat ook de voedselbank hiervan kon profiteren.        
In het afgelopen jaar is Harrie van der Maat overleden en eren wij hem, voor al zijn  
werk, met plek met zijn naam. Het “Harrie van der Maat terras”  
Er zijn dit jaar niet veel zieken geweest, maar wel hebben enkele leden wat vervelende 
klachten gehad. Voor de nieuwe tuinleden onder ons stelt Ynte het bestuur voor met 
een toelichting van hun functies. 
Enkele leden hebben zich om uiteenlopende redenen voor de vergadering afgemeld:  
Anita Deckers, Ton Dekker, Marcel Geerts, Paul van Hooh, Jacques van Lieshout, 
Walter Savelkouls, John Swachten. Petra Uppelschoten, Tjeu van de Ven,   
( Op de vergadering bleken overigens ± 41  leden aanwezig te zijn) 
 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 9 maart 2015 
Punt 3. Wateroverlast bij de toegangspoort is als nog opgelost.          
Punt 5. De aardappelen van aardappelveredelingsbedrijf “Jalving” zijn positief 
ontvangen. Zij geven een goede opbrengst. De leverancier heeft in eerste instantie niet 
gereageerd op onze bevindingen. Maar kort geleden is dat wel gebeurd. Willy heeft als 
nog een aantal kilo’s besteld. Hiervan zijn nog enkel kilo’s beschikbaar. Graag bij hem 
melden als men deze wil hebben. Kosten zijn € 1.60 per kilo. 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen op dit verslag en is het verslag , met dank aan 
het secretariaat, goedgekeurd. 
 

3. Verslag van de secretaris over 2015.  
Door de vergadering zijn geen op - of aanmerkingen en het verslag wordt dus 
goedgekeurd.  Met dank aan het secretariaat. 
 

4. Verslag van Tuinbeheer over 2015. 
Ook bij dit verslag worden door de vergadering geen op- en of aanmerkingen 
gemaakt. En is dit verslag, met dank aan de voorzitter van de tuincommissie, 
goedgekeurd. 
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5.  Verslag van Inkoop over 2015. 
In het bestuur is besproken of Garantzaden nog wel de juiste leverancier is voor ons. 
Willy heeft meerdere leverancier vergeleken. Het resultaat is dat de Firma van der Wal 
een zeer goed alternatief is. Het assortiment is groter, hij levert ook biologische zaden. 
In de prijs vergelijking maakt het weinig verschil. Soms iets duurder of goedkoper. 
Maar gemiddeld de zelfde prijs. Maar de korting gaat al bij een lagere bestelbedrag in. 
En het levert voor de vereniging ook iets meer op. De vergadering gaat akkoord met 
het voorstel om volgend jaar de zaden bij Firma van der Wal te bestellen. 
Indien gewenst kan men nog koolplanten bestellen bij Willy. 
Hierover zijn verder geen op - of aanmerkingen en het verslag wordt dus goedgekeurd. 
Met dank aan de inkoper. 
 

6. Verslag van de Penningmeester over 2015. 
Toen Hans Mirande, deze functie over nam kwam hij administratief gezien in een 
gespreid bedje. Dit volgens eigen zeggen. 
Hij geeft een uitgebreide en duidelijke toelichting over de financiën. 
Het afgelopen jaar is het vermogen van de vereniging zelfs ligt gestegen. 
Zijn voorstel is om voor het aanschaffen en vervanging van apparatuur reserveringen 
in de begroting op te nemen. Dit zal worden uitgewerkt binnen het bestuur.  
Gezien de financiële situatie zal er vooralsnog voor 2017 geen verhoging van de huur 
plaats vinden. 
 
Verslag Kascommissie. 
De kascommissie bestond deze keer uit Marcel Geerts en Piet Verbeek. 
Voorgelezen door Piet Verbeek volgt hierbij de letterlijke tekst van hun verslag:  
 
De kascontrolecommissie heeft op 6 februari 2016 de exploitatierekening 2015 
En de balans per 31 december 2015 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 2015 

 
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit: Piet Verbeek en Arthur van Kempen. 
 

7. Inleiding: Het snoeien van fruit. 
Wim van Ruiten houd een inleiding over het snoeien van fruit. Vooral het Wanneer, 
Waarom en het Hoe van snoeien is toegelicht. Duidelijk is wel dat deze activiteit niet  
zonder goede kennis van zaken gedaan kan worden.  Snoeien kan eigenlijk het hele 
jaar door. Als tip werd nog een goede snoeischaar aanbevolen van het merk “Felco”. 
Dit was een zeer interessante en boeiende uitleg.  
Het was tevens een voorbereiding op de praktijkcursus snoeien, die Wim op ons 
complex gaat geven 
 

  
8. Bestuursverkiezing.  

Dit jaar zijn er twee bestuursleden aftredend: de voorzitter en de tuinbeheerder.  
De tuinbeheerder stelt zich herkiesbaar. De voorzitter is niet herkiesbaar.  
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Het bestuur stelt Wim van Ruiten als kandidaat voor om deze functie te vervullen. 
De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.  
Hij neemt plaats achter de bestuurstafel. 
Ynte, bedankt alle aanwezige leden voor het in hem gestelde vertrouwen van de 
afgelopen jaren. En draagt de voorzitters hamer over aan Wim van Ruiten.  
Roel houdt een korte toespraak en overhandig Ynte als blijk van waardering bloemen 
en een klein geschenk 
Wim benadrukt dat hij een andere voorzitter zal zijn en het voorlopig voor een jaar wil 
doen.  
 

9. Rondvraag:                                                                                                                              
Er zijn  geen vragen                                                                                       
Wel heeft de secretaris nog een aanvullende opmerking. Het verzamelen een 
controleren van de zadenbestellijsten is een hele klus. Zeker als dat niet door iedereen 
goed en nauwkeurig wordt ingevuld. Graag volgende jaar aandacht voor het invullen 
van deze lijsten. 

 
10. Sluiting 

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     11 maart 2016 
 
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  
 


