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VERSLAG 53e Jaarvergadering 17 februari 2015 
 
Aanwezig: ruim 80 leden, inclusief voltallig bestuur. 
 
1. Opening 
Onze voorzitter stelt alle bestuursleden voor en meldt dat onze voorzitter en secretaris er vanavond 
voor het laatst bij zijn. De nieuwe voorzitter stelt zich later op de avond voor. 
Er zijn een aantal afmeldingen voor vanavond: H. Nijman, H. De Lorm, H. Noord. 
 
2. Verslag 52ste jaarvergadering 18 februari 2014 
 De voorzitter stelt het verslag vast onder dankzegging aan de notulist. Tevens dankt hij Adri de 
Munnik voor het waarnemen van het voorzitterschap tijdens de jaarvergadering van vorig jaar. 
 
3. Jaarverslag 2014 
De voorzitter stelt voor het verslag niet punt voor punt te behandelen, maar gaat wel dieper in op 
een probleem wat ieder jaar weer terugkomt helaas: vandalisme. Hij roept de vergadering op om een 
oogje in het zeil te houden, wanneer dat lukt. 
Het voedselbankproject loopt nog steeds goed. Leden worden opgeroepen te blijven doneren. 
Tevens worden vrijwilligers gevraagd om vrijdags bij toerbeurt producten van de verzamelpunten 
naar de voedselbank te brengen.  Verder stelt het bestuur voor de inzamelpunten behalve voor het 
verzamelen van producten voor de voedselbank, ook te benutten voor het ruilen stekjes, plantgoed, 
etc. tussen de leden van de volkstuinvereniging. 
Werd vorig jaar nog verwacht dat er een verbod zou gaan komen op het gebruik van synthetische 
(=chemische) gewasbeschermingsmiddelen  door particulieren, de uiteindelijke regelgeving blijft toch 
soepeler. Een absoluut verbod komt er vooralsnog niet. Wel wordt het chemisch bestrijden van 
onkruid op verhardingen verboden per 1 november 2015. 
 
4. Financieel jaarverslag 
Opvallende zaken in het jaarverslag zijn: kosten en opbrengsten rondom de frees. Het onderhoud is 
wat goedkoper uitgevallen. Het gaat hier onder andere om reparaties aan het hekwerk en aan de 
pompen. Deze activiteiten lijken moeilijk te voorspellen. De vergaderkosten zijn wat hoger 
uitgevallen door stijgende kosten van de jaarvergadering. 
 
5. Verslag kascommissie 
De kascommissie, bij monde van de heer Timmers, verklaart dat op 22 januari de controle heeft 
plaatsgevonden. Deze was prima in orde en is een goede weergave van de inkomsten en uitgaven. 
De kascommissie adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen, wat middels een 
applaus wordt bekrachtigd. 
 
6. Verkiezing kascommissie 
De heer Timmers en de heer Kooij vormen de leden van de nieuwe kascommissie.  De heer Oomkes 
wordt het nieuwe reserve lid. 
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7. Begroting 2015 
De begroting wordt zonder vragen vastgesteld. Er is geen noodzaak voor contributieverhoging en die 
vindt dan ook niet plaats. 
 
8. Bestuursverkiezing 
De heren Ruiter, van den Berg en Goulooze zijn aan het eind van hun termijn gekomen, maar stellen 
zich weer opnieuw beschikbaar. De vergadering stemt middels een applaus in  met de herverkiezing. 
De heer Feenstra wordt bedankt voor zijn diensten als secretaris. Hij wordt opgevolgd door de heer 
Leijenaar. De vergadering stemt in met de voordracht. 
Ook onze voorzitter de heer Huiskamp houdt op met zijn bestuurswerkzaamheden. Hij wordt 
opgevolgd door Wim Esselink. Ook deze benoeming wordt bij acclamatie geaccepteerd. De taken van 
de voorzitter worden ter plekke overgedragen. De heer Wesselink neemt het voorzitterschap van de 
jaarvergadering over.  
Adri de Munnik voegt onze ex-voorzitter nog een afscheidswoordje toe. Hij is begonnen als 
coördinator van complex Landmaten. De laatste twee bestuursperiode was hij onze voorzitter. Ook 
hij wordt bedankt voor zijn lange staat van dienst. 
 
9. Rondvraag 
# Op een van de paden op complex De Fazant is het hek al enige jaren niet meer afgesloten met een 
slot. Dit pad is een looproute voor mensen die naar en van de bushalte lopen. Afgesproken wordt 
ook dit pad toch weer van een slot te voorzien. Zal binnenkort geregeld worden. Betrokkenen 
kunnen een sleutel verkrijgen via contactpersoon Adri de Munnik.  
# De vraag wordt gesteld of cliënten van de voedselbank wellicht kunnen helpen bij het oogsten van 
producten voor de voedselbank. De voorzitter acht dit niet zo gemakkelijk realiseerbaar/wenselijk en 
geeft aan dat de oogst toch het best zelf geregeld kan worden. 
# Op de vraag hoe het met de verhuur van tuinen gesteld is, meldt het bestuur dat er op De Fazant 
nog ongeveer 8 are te huur is. Op De Munten zijn nog twee are beschikbaar, terwijl er voor de 
Landmaten een wachtlijst bestaat van meer dan drie jaar. 
 
 
Hiermee eindigt het officiële deel van de vergadering. Na de pauze vindt er nog een verloting plaats, 
mede mogelijk gemaakt door Welkoop en de Rabobank. 
Na de pauze verzorgt Albert Vliegenthart  namens de Vlinderstichting een interessante lezing over 
het voorkomen van dag- en nachtvlinders in en om het huis, alsmede welke voorzieningen je kunt 
treffen om het voorkomen van vlinders te bevorderen. Meer info op: www.vlinderstichting.nl  
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