Agenda 03 - 2017
Secretariaat: Gein 3; 7333 LZ Apeldoorn
Apeldoorn, 8 maart 2016;

Notulen Jaarlijkse algemene ledenvergadering 2016
op woensdag 20 april 2016 in het Buurthuis aan de Maasstraat 4;

aanwezig : 32 leden
afgemeld: 8 leden
notulen

Ton – voorzitter – heet iedereen hartelijk welkom.
- het afgelopen jaar zijn 2 leden overleden; Ton vraagt iedereen
even te gaan staan en deze leden te gedenken;
2. bestuursmededelingen:
- welkom aan de leden, nieuwe leden en belangstellenden;
- 1 nieuw lid is aanwezig en wordt voorgesteld;
- Ton stelt alle bestuursleden voor;
- de vereniging gaat m.i.v. heden de sleutelborg verhogen
naar € 6,00; ( voor nieuwe leden)
- per tuin kan men 1 sleutel krijgen; als er een mede
gebruiker voor die tuin is kan er een tweede sleutel
aangevraagd worden als de mede gebruiker ook
zelfstandig lid is;
- we verzoeken dringend niet zelf nieuwe sleutels te laten
bijmaken; de vereniging heeft een moedersleutel en laat
nieuwe sleutels bij onze leverancier bijmaken; dit
voorkomt slecht werkende - / kapotte sloten;
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3. notulen jaarvergadering van 22 april 2015;
( 03 – 2016 )
- er zijn geen op / aanmerkingen op het verslag van de
jaarvergadering van 22 april 2015;
- het verslag wordt goed gekeurd;
4. jaarverslag over 2015;
( 04 – 2016 )
- het verslag wordt goed gekeurd;
5. financieel jaarverslag over 20165/ begroting voor 2016; ( 05 – 2016 )
- er is 1 vraag over het financieel verslag;
- de uitgegeven oppervlakte voor tuinen klopt niet met de
inkomsten over 2015;
- gedurende een jaar kunnen de inkomsten voor gebruik
van tuinen wijzigen omdat er tuinen of delen van tuinen
terug gegeven worden;
- het aantal leden is niet gelijk aan het aantal tuinen;
- er waren extra kosten voor het verplaatsen van mest
door een 2e levering;

- Giften in 2015:
- soms schenken leden die vertrekken hun opstal aan de
vereniging; de vereniging verkoopt de opstal daarna
aan een nieuw lid;
- soms wordt de borg voor een tuin aan de vereniging
geschonken;
6. verslag kascontrolecommissie;
- de kascontrole commissie gaat accoord met het financieel
jaarverslag 2015;
7. opgave voor nieuwe leden voor kascontrole in 2017; ( 2 nieuwe leden)
- volgend jaar controleren de volgende leden het verslag:
- Marjolein Daeseleer – van Loo en Joke v. Ameijde;
- reserve lid is Gerrit Kaagman;
8. jaarverslag tuincommissie over 2016;
( 08 – 2016 )
- het verslag wordt goed gekeurd;
9 Verzoek van de gemeente Apeldoorn i.v.m. deelname aan een onderzoek
naar het arseengehalte in de bodem van het grondgebied van de
gemeente Apeldoorn
- Ton legt uit wat de plannen van de gemeente zijn t.a.v het
onderzoek naar arseen in de bodem;
- o.a. aan de 3 tuinverenigingen is gevraagd mee te doen aan
het onderzoek; er zullen grondmonsters genomen worden en
er zullen verschillende gewassen onderzocht worden ;
- aan het eind van 2016 zullen de uitkomsten aan de deelnemers
gepresenteerd worden;
- in april zullen al de grond- en watermonsters genomen worden
op 4 plekken op ons complex;
Pauze
10a. toetsing bestuursbeleid;
- er is een brief binnen gekomen t.a.v. het respect naar elkaar;
- de aanwezigen zijn het eens met de inhoud van deze brief;
zonder respect is er geen bestuur en zonder respect zijn er
geen leden en is er geen vereniging;
- de aanwezigen keuren het gevoerde beleid goed;
10b aftredende bestuursleden,
- Ton Vermeer – treedt af als er een opvolger is
- er is geen opvolger; Ton blijft nog 1 jaar als
voorzitter zitten;
- Gerard v.d. Vlag – is herkiesbaar;
- wordt herkozen;
- Neel Loman
– is herkiesbaar;
- wordt herkozen;

11 . rondvraag;
- Arie Keijzer:
- het hek naar de paardenmestplaats blijft vaak open
staan; graag de leden erop wijzen dit hek steeds te
sluiten;
- Ton: er hangt een bord met dit verzoek op het hek; er zal
aandacht hieraan besteed worden in de volgende
nieuwsbrief;
- Arie bedankt Ton voor het vele werk dat hij als voorzitter
doet;

- Theo Lieftink:
- op het clubhuis zitten 2 camera’s;
- werken die goed?
- Ton: wij hopen dat ze een goede uitwerking hebben;
- volgens Peter Janssen komen er toch “ongenode”
gasten op het complex;
- volgens Jo Kinze is er goed materiaal aanwezig om
opnamen te maken van “bezoekers”. Echter dit is
kostbaar;
- Ton: aanschaf van deze apparatuur moet wel door de
leden opgebracht worden; dus contributie verhoging;
- niet iedereen is hier voor;
- Gerrit Kaagman:
- hij vraagt applaus voor het zittende bestuur, voor hun
inzet en de vele werkzaamheden die zij verrichten;
- hierna klinkt er een applaus;

12. sluiting.
- Ton bedankt iedereen voor zijn / haar aanwezigheid en hun
inbreng in deze jaarvergadering;
- hij nodigt iedereen nog uit voor een drankje aan de bar;

“Verschaft april ons mooie dagen, dan pleegt de mei de last te dragen!”

