
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 23 MAART 2016 

 

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur en heet allen 

welkom. De voorzitter vraagt één minuut stilte voor de leden die afgelopen jaar zijn 

overleden. Aanwezige stemgerechtigde leden: 50, als afgevaardigde van de AVVN is Harry 

Staas aanwezig. Verder is wijkagent Frank Ossewaarde aanwezig. 

 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2015 Geen op- of 

aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3. Lid M. Verwaal heeft afgezegd. Verder zijn er geen mededelingen. 

 

4. Jaarverslag 2015 van de secretaris. Het verslag wordt vastgesteld. 

 

5. Verslag kascommissie decharge is verleend. De voorzitter van de commissie merkt op dat 

de penningmeesters wederom goed werk hebben verricht en dat de stukken er piekfijn uit 

zagen. Er zit een hoop werk in de controle en het bestuur spreekt zijn dank uit naar de 

kascommissie voor hun werk dit jaar. 

 

6. Financieel verslag 2014/2015. Penningmeester Ben Tebrugge geeft een toelichting op de 

cijfersmet een presentatie. Er is over dit boekjaar een verlies geleden van 5500,33 euro. 

 

7. Begroting 2015/2016 Ben Tebrugge geeft een toelichting op de cijfers via een presentatie. 

Ben dankt de kascommissie voor hun werk. 

 

8. Verkiezing kascommissie, er zijn 4 leden die herkiesbaar zijn. De heren De Boer, Twigt, 

Kortland en Thijssen en allen worden herkozen. Verder zijn er nog Dhr Bakker en Houtkamp. 

 

9. Bestuursverkiezing 

 

a. Bestuurslid tuinuitgifte Peter van Essen en bestuurslid beheer en werkuren John Greeven 

zijn herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten binnengekomen. De kandidaten worden 

unaniem herkozen. 

 

b. John Maris heeft zich aangemeld als kantinebeheerder hetgeen tevens een 

bestuursfunctie is. André Mol heeft zich aangemeld als secretaris. Er zijn geen 

tegenkandidaten binnengekomen. De kandidaten worden unaniem gekozen. 

 

c. Voorzitter Peter Meijer en 2e penningmeester Jan Lemmen zijn niet herkiesbaar, derhalve 

zijn deze functies vanaf heden vacant. Peter en Jan zijn sinds 1992 als bestuurslid actief 

geweest hetgeen een uitzonderlijk lange tijd is. Beiden zullen komende tijd nog als 

vrijwilligers actief blijven voor de vereniging. De vereniging bedankt hen voor hun bijzondere 

inspanningen. Ze hebben een grote bijdrage geleverd aan deze vereniging. 

 

10.Rondvraag. 

 

1. Vraag: Kunnen we besparen op vuilafvoer? 

 

Antwoord: Dat zou kunnen als iedereen composteert. Echter is dit complexer dan dit 

antwoord. 

 



2. Vraag: Verdienen we op de zonnepanelen? 

 

Antwoord: Ze leveren rendement, maar daarvoor is ook veel geïnvesteerd. De zonnepanelen 

zijn niet perse geplaatst om er aan te verdienen, maar mede omdat het past in de filosofie 

van deze vereniging om milieuvriendelijk te zijn. 

 

3. Vraag van Mevr. Sliedrecht (tuin 69): Er zouden 38 zonnepanelen worden geplaatst op het 

dak van het verenigingsgebouw, maar er liggen er maar 34 op. 

 

Antwoord: Dit klopt niet. Er is afgesproken dat het dak zou worden vol gelegd met 

zonnepanelen en er is maar plaats voor 34 panelen er zijn er nooit 38 geweest. 

 

4. Vraag van Dhr. Vis (tuin 207): De sloot bij mijn tuin is vervuild en ik vermoed dat dit komt 

omdat de kraan van het schot niet meer wordt bediend. 

 

Antwoord: De sloot bij deze tuin wordt beheerd door het Waterschap, het advies is om 

contact met hen op te nemen om het probleem te verhelpen. (de sloten in, voornamelijk de 

buitenring, van het complex worden beheerd door het waterschap, de andere sloten zijn de 

verantwoordelijkheid van de vereniging) 

 

5. Vraag van Dhr. Krowinkel (tuin 55): Is er sanctiegenomen tegen het niet komen opdagen 

bij het baggeren? 

 

Antwoord: Dat word komend jaar verrekent. 

 

6. Vraag van Dhr. Poot (tuin 130): Is er wel gebaggerd en zijn er bomen gezaagd? 

 

Antwoord: Uit controles van John Greeven is gebleken dat overwegend goed is gebaggerd 

en dat de opkomst heel goed was. Het is binnen het bestuur geëvalueerd en er komt een 

plan hoe we komende jaren verder gaan met het baggeren. 

 

7. Vraag van Dhr. Wijker (tuin 373): Wordt er iets gedaan aan tuinen met slecht onderhoud? 

 

Antwoord: Ja, daar zijn procedures voor. Het duurt lang, maar er wordt zeker aan gewerkt. 

 

8. Sluiting. De voorzitter dankt aanwezigen voor het bijwonen van de algemene vergadering. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur. 


