VOLKSTUINVERENIGING AANSCHOT
Verslag van de digitale Algemene Ledenvergadering van 8 maart 2021
In verband met corona maatregelen was het dit jaar niet mogelijk een gewone
jaarvergadering te houden. Vandaar dat de agendapunten kort worden behandeld
met de reactie van de leden. En een toevoeging met het besluit van het bestuur over
de aangedragen onderwerpen.
Er zijn zes leden die gereageerd hebben op de uitnodiging, om hun mening of
opmerkingen aan ons te laten weten.
1. Het jaarverslag over 2020
Hierover zijn geen opmerkingen gemaakt, behalve dat één persoon heeft
aangegeven het te hebben gelezen.
2. Rekening en financiële verantwoording 2020
Hierover zijn geen bijzonderheden gemeld. Wel heeft er één persoon gemeld dat het
zeer nauwkeurig was
3. Verslag kascommissie
De kascommissie bestaande uit Marcel Rutten en Walter Savelkouls hebben
geadviseerd de penningmeester te decharcheren voor het gevoerde beleid in 2020.
4. Kandidaatstelling en benoeming nieuwe kascontrolecommissie
De nieuwe commissie zal bestaan uit Walter Savelkouls en een tweede lid van de
vereniging. Helaas heeft niemand zich hiervoor aangemeld. Onze penningmeester
zal in februari 2022 een lid vragen om deel te nemen aan de commissie.
5. Bestuurswisseling
Dit jaar zijn aftredend: Willy Lamers, inkoop, Max van der Lubbe, tuinbeheer en Roel
Kamperman, secretaris; Willy Lamers en Roel Kamperman hebben zich herkiesbaar
gesteld, Max van der Lubbe treedt af en is niet herkiesbaar. Het bestuur kandideert
Caroline Spanjaard om de vacature die Max achterlaat op te vullen.
Omdat er zich geen nieuwe kandidaten hebben gemeld zijn de voornoemde
bestuursleden herkozen. Ook Caroline Spanjaard is hierdoor benoemd als
tuinbeheerder.
6. Rondvraag
Van een aantal leden hebben wij vragen en/of suggesties ontvangen over structurele
wijzigingen van het beleid. Hier onder een samenvatting van de onderwerpen.

•

het gemeenschappelijk tuingereedschap
Het bestuur heeft de beslissing genomen om de tuingereedschap ruimte niet meer
vrij toegankelijk te maken. En wel om de volgende redenen:
De reden voor het besluit is dat de ervaring helaas leert dat gereedschappen
regelmatig vuil, beschadigd en soms vernield terug werden gezet. In enkele
gevallen is mooi en goed gereedschap zelfs verdwenen. De financiële schade is
voor de vereniging. Bestuur en tuincommissie zijn van mening dat tuinleden zelf
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voor basisgereedschap moeten zorgen. Met het nieuwe systeem van uitlenen
houden we beter toezicht op de uitleen van het speciale gereedschap.
•

•
•

•

•

overzicht winkelartikelen
In de nieuwbrief van april of mei komt eenmalig een lijst met artikelen die bij ons
verkrijgbaar zijn. En een permanent overzicht zal in de vitrine bij de container
komen.
Is de egel er nog? Het antwoord op deze vraag kan het bestuur niet
beantwoorden.
vastzittende vogels in de netten van kooien
Vriendelijk verzoek dat de netten geen gaten vertonen., zodat vogels geen kans
krijgen zich op te sluiten.
Hierover komt ook een mededeling in de nieuwsbrief van april of mei
aandacht voor (minder) plasticgebruik
Het gebruik van plastic op de grond is erg schadelijk voor de bodemgesteldheid.
Wij gaan hiervoor de nodige aandacht vragen bij de leden. En zullen ook
argumenten aandragen m.b.t de voor en nadelen van het gebruik hiervan.
aandacht voor (minder) geïmpregneerd hout
Het meeste tuinhout dat men koopt bij de “doe het zelf “zaken is geïmpregneerd
Beter is het blank hout te bewerken met lijnzaadolie, dat is milieuvriendelijk.
Het bestuur gaat uitzoeken waar dit te koop is en indien beschikbaar zal het op de
tuin te koop worden aangeboden.
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