VOLKSTUINVERENIGING AANSCHOT
Concept-verslag van de Algemene Ledenvergadering van 9 maart 2020
Opening door de voorzitter, Wim van Ruiten
Hij heet alle aanwezigen van harte welkom en is blij dat men ondanks alle coronaperikelen toch naar de vergadering is gekomen. Hij heeft er begrip voor dat anderen
helaas een andere keuzen hebben moeten maken.
De voorzitter stelt voor de volgorde van de agenda aan te houden.
1. Phytopthoravrije aardappelteelt
De video presentatie van Agrico geeft ons een mooi documentair beeld van de
Nederlandse professionele aardappelteelt en de ontwikkeling van nieuwe rassen. In
de video met de heer Genius Jalving kregen we een “lesje” hoe je in de moestuin de
beste resultaten en opbrengsten kunt bereiken. (In de Nieuwsbrief en op de Website
zal hiervan nog een kleine samenvatting worden gepubliceerd)
Aansluitend werd de aardappelloterij gehouden: er waren 10 prijzen in de vorm van
een zakje met 1 kilo Alouette pootaardappelen (donatie Jalving bv) die terecht
kwamen bij 10 gelukkige moestuinders. Voor alle aanwezigen was er nog een zakje
bloemenzaad (Turkse Drakenkop) beschikbaar (donatie Sluis).
2. Korte koffie/theepauze
3. Korte mededelingen
Enkele leden hebben zich om diverse redenen voor de vergadering afgemeld:
Ton Blokvoort, Lucie Grinwis, Jenny Haverman, Paul van Hoof, Constance van de
Kamp, Regina Kranenburg, Ger Renkens, Marcel Rutten, A.S., Paul Tieleman, Petra
Uppelschoten en Anja Rheiter.
(Op de vergadering bleken overigens 28 leden aanwezig te zijn)
4. Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2019
Van het verslag heeft men tevoren kennis kunnen nemen. Het werd zonder verdere
op- of aanmerkingen vastgesteld.
5. Kennisname van het jaarverslag van het bestuur over 2019.
Het jaarverslag was meegezonden met de stukken voor de vergadering. Naar
aanleiding van het verslag was er een vraag m.b.t. de kwaliteit van de zaden van
Sluis, vanwege een teleurstellende teelt. Dit minpuntje werd niet algemeen gedeeld.
Sommige teelten gaan het ene jaar nu eenmaal beter dan het andere.
Een andere vraag naar aanleiding van het jaarverslag was hoe de taken van de
tuinbeheerder dan gesplitst gaan worden? Dit is in ontwikkeling en past in het totale
functioneren van het bestuur: komend jaar wordt er gezocht naar mogelijkheden van
herverdelen van taken en verantwoordelijkheden.
6. Voorstel aanpassing Huishoudelijk Reglement
De voorzitter gaf aan dat het HR op meerdere punten toe was aan een actualisering.
Punt voor punt werden de voorgestelde wijzigingen in het HR aangestipt en met een
korte toelichting de reden van de wijziging besproken.
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Een in het oog lopende wijziging betreft het heffen van entreegeld (€10,00)
alvorens men op de wachtlijst wordt geplaatst (artikel 10).
• Een volgende wijziging betreft de heffing van de waarborgsom: die wordt
vanaf 1 april 2020 voor nieuwe leden niet meer als een vast bedrag van
€50,00 geheven, maar een bedrag per vierkante meter, namelijk €0,50 p/m².
• Bij artikel 26 adviseert de vergadering de tekst iets steviger te formuleren,
zodat er geen misverstand is over wat er van de leden wordt verwacht.
• Artikel 29 blijft, in tegenstelling tot wat was voorgesteld, gewoon gelden.
• Bij artikel 30 ontstond nog enige discussie over hoe hoog de afscheiding
tussen de tuintjes zou mogen zijn: we houden het op maximaal 70 cm.
Hiermee zijn de punten besproken en door de vergadering aanvaard. Binnenkort
staat het nieuwe HR voor iedereen te lezen op de website.
•

7. Verslag van de Penningmeester over 2019.
De penningmeester geeft nog een korte toelichting op de exploitatierekening en de
balans. De huurprijs p/m² blijft ook voor komend jaar op €0,45.
Het totale beeld geeft aan dat de vereniging er financieel gezond voor staat.
8. Verslag Kascommissie
De kascommissie bestond dit jaar uit Marcel Rutten en Caroline Spanjaard.
Op 3 maart j.l hebben zij de boeken over 2019 gecontroleerd.
De bevindingen van de commissie zijn:
• Dat de administratie op correcte wijze is bijgehouden.
• Dat de exploitatierekening is gecontroleerd en de balans akkoord zijn.
De kascommissie stelt u daarom voor de penningmeester te dechargeren voor het
gevoerde beleid in 2019. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Voor de nieuwe kascommissie voor het jaar 2020 biedt zich aan Walter Savelkouls,
zodat de nieuwe commissie zal bestaan uit Marcel Rutten en Walter.
9. Bestuursverkiezing
Dit jaar zijn aftredend: Wim van Ruiten, Max van der Lubbe en Hans Mirande.
Zij hebben zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld.
De vergadering is akkoord met de herbenoeming van de bestuursleden.
10. Rondvraag:
• Walter Savelkouls vraagt of de verkoop van kunstmest in onze eigen winkel
kan stoppen: we zouden toch allemaal moeten werken met organische
meststoffen. Willy Lamers geeft aan dat de verkoop van de kunstmeststoffen
al veel is teruggelopen. Het bestuur zal zich hierover verder beraden.
• Wies van Diemen heeft last gehad van een wormpje in de aardappelen of was
het een schimmel? Als eerste reactie wordt hierop aangegeven: zorg voor een
gezonde bodem! Een tweede reactie was “teveel water op het verkeerde
moment”. Willy Lamers heeft nog info hierover van de heer Jalving en zal dit
binnenkort in de Nieuwsbrief publiceren.
• Wim van Ruiten (voorzitter) geeft aan dat wanneer leden geïnteresseerd zijn
in een bepaald (moestuin-)onderwerp geschikt voor behandeling op de
jaarvergadering, het bestuur open staat voor nieuwe ideeën en onderwerpen.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met een bedankje aan de vrijwilligers van
Cantershoef voor de prettige organisatie en technische ondersteuning.
Tot slot dankt hij alle aanwezigen voor hun inbreng en de getoonde betrokkenheid.
Hij biedt, namens de vereniging, nog een afsluitend drankje aan, te nuttigen aan de
bar en wenst eenieder een succesvol moestuinjaar toe!
Voor verslagleggen, Hans Mirande, vervangend secretaris
Eindhoven, 10 maart 2020
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