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VERSLAG 54e Jaarvergadering 16 februari 2016 
 
1. Opening 
Onze voorzitter heet iedereen welkom op de 54e jaarvergadering van de Pionier. 
Een speciaal welkom voor de heer de Wit, die als pionier in deze polder gewerkt heeft en ons na de 
pauze zijn relaas hiervan doet. Hij is nog niet in de vergadering aanwezig. 
Achter de bestuurstafel zitten dhr. Gouloze, dhr. van den Berg, dhr. Dijkhuis. Dhr. Leijenaar 
(secretaris) en dhr. Riepma  (penningmeester) 
Er is een aantal afmeldingen voor vanavond: dhr. Vermaak, dhr. de Munnik, dhr. de Ruiter, dhr. 
Dillen en dhr. Oomkes 
De voorzitter vraagt een moment  om stil te staan bij de leden die het afgelopen jaar zijn overleden. 
Dhr. Hofstede, dhr. Ippel, dhr. Nijman en dhr. Luijkx. 
 
2. Verslag 53ste jaarvergadering 17 februari 2015 
 De voorzitter stelt het verslag vast onder dankzegging aan de secretaris.  
 
3. Jaarverslag 2015 en aandachtspunten 2016. 
Mooi tuinjaar  met een lastige start:  een zonnige droge en frisse lente en een zomer met zeer 
zonnige dagen met tropische temperaturen afgewisseld met noodweer. 
Het scholenproject loopt: op de Fazant wordt een tuin aan de Brandaris ter beschikking gesteld en op 
de Munten aan de Klimboom.  
De voedselbank is gecertificeerd voor voedselveiligheid. Als gevolg daarvan wordt bij inbreng van 
groente en fruit gevraagd naar de veiligheid. Het bestuur is in gesprek over voortzetting van onze 
relatie met als doel zich te blijven inzetten voedseloverschotten van de leden te leveren aan de 
voedselbank en te voorkomen dat bij elke levering gevraagd wordt naar de veiligheid. 
 
Uit de rondgang met de gemeente wordt met name  voor het complex De Munten op gewezen dat 
de afrastering van de gemeente niet als geleider voor fruit mag worden gebruikt.  
De schuur op het complex De Munten heeft meerdere keren ongewenst bezoek gehad. Er wordt 
niets vermist. Er is aangifte bij de politie gedaan. Verzoek bij vandalisme aan tuin of opstand dit te 
melden bij bestuur en politie.  
 
 
4. Financieel jaarverslag 
Door het niet verhuren van alle tuinen wordt de post opbrengst contributie/huur niet gehaald. 
Het resultaat zal daardoor lager uitvallen. Gift van 150 Euro uit het minima project doorgesluisd naar 
voedselbank i.v.m. opening nieuwe locatie.  
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5. Verslag kascommissie 
De kascommissie, bij monde van dhr. Timmers, verklaart dat 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 
bevestigd. 
 
Dhr. A. Timmers is aftredend en wordt bedankt voor de bewezen diensten. Dhr.  Oomkes en dhr. S. 
Kooij vormen de leden van de nieuwe kascommissie. Dhr. Wassink wordt het nieuwe reserve lid. 
 
6. Begroting 2016 
De begroting wordt zonder vragen vastgesteld. Er is geen noodzaak voor contributieverhoging.  
In januari 2017 zal de incasso van huur/contributie over het jaar 2017 plaatsvinden. 
 
7. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar Dhr. A. de Munnik en Dhr. A. Riepma.  De vergadering stemt middels een 
applaus in met de herverkiezing. 
Het bestuur wordt uitgebreid met dhr. L. v.d. Pligt. Deze benoeming wordt bij acclamatie 
geaccepteerd. 
 
 
8. Rondvraag 
# Vraag of het thema van de lezing komend jaar meer volkstuingericht kan zijn.   
#Egbert Veen meldt dat het aantal duiven en roeken op de tuinen is toegenomen.  Het heeft de   
  aandacht van het bestuur. 
#Groei en bloei organiseert op 22 maart een lezing over moestuinen. Iedereen is hierbij uitgenodigd.  
#Dhr. Luehof vraagt wat de bestemming is van niet verhuurde tuinen. Hij oppert het inplanten met 
koolsoorten met als bestemming de voedselbank, het inzaaien van een bloemenmengsel met als doel 
de bestuiving voor de fruitbomen en de gewassen. Dit onderwerp komt terug in het bestuur.  
 
Dhr. Vermaak wordt bedankt voor de opzet van de vernieuwde site van de vereniging.  
Hiermee eindigt het officiële deel van de vergadering. Tijdens de pauze vindt er nog een verloting 
plaats, mede mogelijk gemaakt door Welkoop en de Rabobank. 
Na de pauze verzorgt dhr. de Wit een lezing. Tot grote spijt van het bestuur is Dhr. de Wit  niet 
aanwezig en niet te bereiken.  
De vergadering wordt afgesloten met een gezellige nazit en een gratis drankje aangeboden door het 
bestuur. 
 

 

 


