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1. Opening
Vanwege ziekte van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de secretaris, Dhr.
H. Leijenaar. Hij opent de vergadering met een hartelijk welkom.
Bij de ingang van de zaal heeft iedereen zijn naam op de presentielijst ingevuld; de lijst is een
hulpmiddel dat later tijdens de stemming zal worden gebruikt; er zijn 106 leden aanwezig.
Bij de zaalingang worden 10% kortingspasjes van De Groot Diervoeders uitgedeeld (Zij
verkopen naast een ruim assortiment voor hond, kat en knaagdieren ook tuiniersproducten).
Afwezig met kennisgeving: S. Verstraten, A.H. van den Akker, A. van Doleweerd, J.C. de
Ruiter.
De voorzitter van de ledenvergadering vertelt het levensverhaal van zijn oma; destijds
woonde zij in een klein huisje met een flinke tuin. In de tuin werden gewassen verbouwd
voor eigen gebruik, ook was er een schuurtje met 2 varkens die uiteraard ook voor de eigen
pot gehouden werden. Men was zoveel mogelijk zelfvoorzienend in de eerste
levensbehoeften en er was geen ledigheid in de kroeg. Tegenwoordig is het tuintje klein,
staan er alleen siergewassen en worden er geen beesten meer gehouden. Gelukkig zijn er nu
volkstuincomplexen waar men nog zijn eigen gewassen kan verbouwen.
Er wordt kort stilgestaan bij de overledenen van het afgelopen jaar: Dhr. Schmit en Dhr. Otte

2. Verslag 56e jaarvergadering 13 feb 2018: naar aanleiding hiervan worden vragen gesteld
over: resultaat actie Flevopost (positief), voedselbank (geen afname meer vanwege
onzekerheid gewasbescherming, logistiek en soms laag aanbod), verenigingsgebouw (het
gebouw is nu open voor iedereen, een schuil- en ontmoetingsplek), forum op internet (was
geen belangstelling voor, er melden zich tijdens de vergadering geen vrijwilligers aan om het
forum te gaan voortzetten/onderhouden).
3. Jaarverslag 2018 en aandachtspunten 2019
2018 was een bijzonder jaar met een zeer warme en droge zomer. Alle extremen hebben we
meegemaakt. De droogte was tevens de opmaat voor het waterplan. De voorzitter geeft
uitleg bij de proefopstelling op Munten B. Komend jaar wilde het bestuur die testen waarna,
na een extra ledenvergadering in het najaar, toestemming gevraagd zou worden om het
systeem uit te rollen over het gehele complex. Er zijn diverse vragen over het systeem
waarop het bestuur komend jaar antwoord op hoopt te krijgen (werkt het zoals gedacht,
energievoorziening, realisatie op andere complexen, financiële consequenties). Het bestuur
ziet graag mandaat van de leden om die ervaring op te doen.
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Vanuit de zaal worden diverse, vaak kritische vragen gesteld; wie heeft het plan bedacht, hoe
zit het met onderhoud van de oude pompen, financiering proefopstelling was niet begroot
(het gaat om erg veel geld!), wat is de waterkwaliteit, enz. Al met al erg veel vragen, en veel
kritiek op de financiering. De algemene mening van de aanwezigen was dat er veel te weinig
over dit onderwerp is gecommuniceerd met de leden. Het gevraagde mandaat wordt met
overgrote meerderheid van stemmen afgewezen. De leden vragen om zo veel als mogelijk is
de aangeschafte materialen terug te leveren aan de leverancier om de financiële schade te
beperken.
Er komen 2 vrijwilligersdagen; dit zijn dagen waarop het bestuur samen met de leden klussen
op de tuincomplexen uit te voeren, bijv. plaatsen van pompen, vrijmaken van hekwerken etc.
geplande dagen zijn: 13 april en 14 september.
Freeswerk: er zijn geen vrijwilligers meer om het freeswerk op de Munten uit te voeren. Er
wordt opnieuw een oproep gedaan voor nieuwe vrijwilligers.
Schade aan buitenhekken: overhangende en doorgroeiende gewassen moeten verwijderd
worden. Buitenrand complexen: moet schoon zijn.
Gebruik bestrijdingsmiddelen: voorzichtig mee zijn; chemische onkruidbestrijding is niet
toegestaan.
Aardappels en tomatenplanten mogen dit jaar uitsluitend op de C-strook verbouwd worden.
4. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Leo van de Pligt. Hij wordt onder applaus herkozen.
Aldert Riepma: is niet herkiesbaar. In zijn plaats stelt het bestuur voor om Luc Griffioen te
verkiezen; er zijn geen tegenkandidaten en de vergadering gaat onder applaus akkoord.
Dick Baars heeft na 1 jaar afscheid genomen van het bestuur, er wordt gezocht naar een
opvolger.
De voorzitter bedankt de scheidende penningmeester voor al zijn werk en biedt hem namens
het bestuur een blijk van waardering aan.

5. Financieel verslag 2018
de penningmeester geeft toelichting bij enkele cijfers. De vergadering maakt zich zorgen over
de € 1875 die al is uitgegeven aan het waterplan en vraagt zich af wat hier nog van
terugkomt. Piet Zwijnenburg geeft aan dat we het beste gewoon gebruik moeten gaan
maken van de installatie, indien die niet terug geleverd of verkocht kan worden.
6. Kascontrole
Dhr. Wassink geeft namens de commissie aan dat de cijfers er prima uitzagen en vraagt de
aanwezigen het bestuur te ontheffen van de eindverantwoordelijkheid voor de cijfers,
waarmee men instemt. De heer Willem Oomkes stelt, dat het bestuur feitelijk een
ongeoorloofde uitgave heeft gedaan, maar moet zich neerleggen bij de decharge die die
kascommissie voorgesteld en door het instemmend applaus daarmee ook door de ALV
geaccepteerd is.
Kascommissie 2020: mevrouw M. Brink, de heer D. Luehof Reserve Dhr. E. Veen
7. Begroting 2019
Voor de begroting voor 2019 wordt de lijn van 2018 voortgezet.
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8. Rondvraag
Scholenprojecten: beide scholen hebben niet gereageerd op de herhaalde vraag om een
verslagje van hun project.
Er is ergernis over slecht onderhouden tuinen, het bestuur deelt deze zorg
Spruiten en boerenkool vol met witte vlieg: komt alle jaren voor, blijft vervelend
‘Pompenman’ Piet Schmidt wordt gemist; Adrie de Munnik en Hans Vermaak zullen dit werk
op zich gaan nemen.
Klacht van een bewoonster aan de Beiersgulden over de mestaanvoer bij complex Munten A:
enige dagen stankoverlast, bestrating en gras beschadigd. Siderius, de man van de
mestaanvoer, geeft enige toelichting op het gebeuren en belooft analyseresultaten te
leveren. In de toekomst meer overleg nodig bij mestaanvoer. (Totalen: Landmaten 11 ton, De
Munten 21 ton)
Verloting eieren, waardebonnen, schoffels en scheppen door Kor Dillen.
Komend jaar aardappels op de C-strook (laatste derde deel van de tuin vanaf het pad).
9.

Info Scholenproject vervalt.

10.

Pauze met verloting

11.

Lezing
Lezing over permacultuur door Leo Oosterloo van de stichting Velt. Velt/Oosterloo hebben
veel info over het telen van gewassen (zie website Velt). Permacultuur komt uit Australië
waar het is ontwikkeld in regio’s waar weinig water was; onder die omstandigheden doen
systemen die de grond volledig bedekken, het zeer goed. Voor Nederlandse omstandigheden
heeft permacultuur weinig extra waarde. De aanwezigen waardeerden het bijzonder om
eens kennis te maken met andere teeltculturen.

Notulist: Cees van der Wel
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