VOLKSTUINVERENIGING AANSCHOT
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2019
Opening door de voorzitter Wim van Ruiten.
Hij heet iedereen van harte welkom en is blij dat men toch weer met zovelen is
gekomen. Speciaal welkom aan Janneke Tops.
Het verslag is opgemaakt in volgorde van de agenda.
1. De gezonde Moestuin:
Deze inleiding wordt verzorgd door Janneke Tops. Zij gaat als eerste in op het bodem
leven. Dat we zeker niet mogen verstoren. En doet hiervoor enkele aanbevelingen
voor ons als moestuinders. De natuur zit slim in elkaar. Combinatie teelt kan op
verschillende manieren. Zorg voor een altijd bedekte bodem. Het is een lange, maar
erg interessante lezing met veel in formatie. Wij krijgen allen een Hand-out met
aandachtspunten en informatie waar wij zaken kunnen nalezen.
2. Korte koffie/theepauze
3. Korte mededelingen
Willie deelt mee dat de bestelde aardappelen met een dag of veertien geleverd worden.
Een kleine serie proef aardappelen zullen door de bestuursleden worden geprobeerd.
De tuinwerkdag gaan we dit jaar éénmaal houden. Dit gezien het geweldige resultaat
van afgelopen jaar. De dag zal nog nader bepaald worden, maar zal plaats vinden in
september. Dit is de tijd dat er gesnoeid kan worden.
Enkele leden hebben zich om uiteenlopende redenen voor de vergadering afgemeld:
Peter van Beijsterveldt, Ton Blokvoort, Jenny Haverman, Paul van Hoof,
Jacqueline Jilesen, Constance van de Kamp Arthur van Kempen, Anja Rheiter,
Gerard Sas, Tjeu van de Ven, John Wiendels.
(Op de vergadering bleken overigens ± 43 leden aanwezig te zijn)
4. Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 5 maart 2018
* blad 1 De tuinwerkdag is uitstekend bevallen; wel vraagt Walter Savelkouls of de
aankondiging drie maanden van tevoren kan worden aangekondigd. Dit i.v.m. agenda
planning.
* blad 2 over de vraag m.b.t. zonnepanelen. Daar wij een zeer gering aantal KWh
gebruiken levert de eventuele investering niets op. Daarom heeft het bestuur besloten
niet over te gaan tot gebruik van zonnepanelen. Opmerking is: “Kunnen we dan niet
wat geld beschikbaar stellen voor een milieuvriendelijk doel?”.
Caroline Spanjaard vraagt: hoe het gesteld is met de kwaliteit van onze meststoffen?
Wim geeft nadere toelichting m.b.t. de samenstelling en geldende normen.
Na onderzoek door hem kunnen we ervan uitgaan dat onze compost voldoet aan de
gestelde normen. Een betere kwaliteit kan zeker, maar dan is de prijs tweemaal zo
hoog.
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Bij stemming blijkt dat weinigen bereid zijn dit te betalen.
Hiermee is het verslag goed gekeurd.
5. Kennisname van het jaarverslag van het bestuur over 2018.
• Ecologische Verbindingszone. Hierover hebben wij in het afgelopen jaar niets
vernomen. Wel is men nu bezig aanpassingen hiervoor te maken in de Granaat.
Maar er zal hiervoor geen gebruik worden gemaakt van ons complex.
• De watervoorziening. Met de firma Smit uit Veldhoven is gekeken naar de
mogelijkheid voor het oppompen van water. Dit is een prijzige aangelegenheid
en kost veel onderhoud. Tevens wordt door het vele ijzer in het water ons
complex langzaam bruin. Conclusie we blijven bij Brabant Water.
6. Verslag van de Penningmeester over 2018.
Hans geeft nog een korte toelichting op de jaar stukken. De enige in het oog
springende uitgave is die van het vervangen van de sloten voor het hek met de daarbij
behorende honderdvijftig sleutels. En het verhoogd waterverbruik.
7. Verslag Kascommissie.
De kascommissie bestond deze keer uit Ynte Boskman en Caroline Spanjaard.
Ynte doet verslag van de kascontrole. Maar heeft hierover toch een opmerking,
De balansrekening en Exploitatierekening zij niet in overeenstemming met elkaar. Er
is één cent verschil! De kascommissie heeft daarom besloten Hans één cent doneren.
Veder is in een goede sfeer gedurende een uur zeer nauwkeurig alle inkomsten en
uitgave gecontroleerd en alles is perfect in orde.
De bevindingen van de commissie zijn:
• Dat de administratie op correcte wijze is bijgehouden.
• Dat de exploitatierekening is gecontroleerd, en de balans akkoord zijn.
Wij stellen u daarom voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid
in 2018. De vergadering gaat hiermee akkoord.
8. Benoeming van de nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Caroline Spanjaard en Marcel Rutten.
9. Bestuursverkiezing.
Dit jaar zijn aftredend: Willy Lamers, inkoper en Roel Kamperman, secretaris.
Beide hebben zich herkiesbaar gesteld.
Waarmee de vergadering akkoord is. Walter Savelkouls wil de functie van Willy wel
beter leren kennen.

10. Rondvraag:
Walter Savelkouls heeft een vraag over de elektriciteitsvoorziening op de tuin. Kunnen
er meer elektriciteitsaansluitingen op de tuin komen? Ook dit vraagt weer de nodige
investeringen voor een enkele gebruiker. En we beschikken over een generator met
een capaciteit van 5 KW.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering nadat hij nogmaals iedereen bedankt voor de
getoonde betrokkenheid.
Als laatste biedt hij allen namens de vereniging het traditionele drankje aan.
Roel Kamperman, secretaris

12 maart 2019

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
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W. Lamers
R. Kamperman
H. Mirande
M van der Lubbe
W. van Ruiten

Tel. 040-2412765
Tel. 040-2426039
Tel. 040-2426131
Tel. 06 22741293
Tel. 040 2421542

w.lamers8@upcmail.nl
kamperman@on.nl
hans@mirande.nl
mmjvanderlubbe@gmail.com
wvruiten@gmail.com
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