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VERSLAG 55e Jaarvergadering 14 februari 2017
1. Opening
Onze voorzitter heet iedereen welkom op de 55e 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.
De voorzitter vraagt een moment om stil te staan bij de leden die het afgelopen jaar zijn overleden.
Dhr. C. van Dijk, Dhr. Fatemohamed, Dhr. A.B. Hummel, Dhr. P. Bisschop, Dhr. R. Rook en Dhr. H.
Lussenburg. Dhr. H. Geling
2. Verslag 54ste jaarvergadering 16 februari 2016.
De voorzitter stelt het verslag vast onder dankzegging aan de secretaris.
3. Jaarverslag 2016 en aandachtspunten 2017.
Gemeente Dronten vraagt ons buitenafrastering onkruidvrij te houden i.v.m. schade aan omheining
en bij het maaien. Schade aan buitenhekken door deze te gebruiken als groeiraam, wordt verhaald
op de tuinder.
De voedselbank is gecertificeerd voor voedselveiligheid. Als gevolg daarvan wordt bij inbreng van
groente en fruit gevraagd naar de veiligheid. De voedselbank wil heel graag groente ontvangen.
De levering wordt met een jaar verlengd.
Graag rekening houden met buren bij gebruik chemische bestrijdingsmiddelen.
Het aantal niet verhuurde tuinen is toegenomen.
Komend jaar treden vier bestuursleden af. Het werven van nieuwe bestuursleden heeft de aandacht
van het huidige bestuur.
4. Financieel jaarverslag 2016, penningmeester dhr. A. Riepma
Rekening 2016. Er zijn geen vragen n.a.v. het jaarverslag.
5. Verslag kascommissie
De kascommissie, bij monde van dhr. S. Kooij, 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. S. Kooij is aftredend en wordt bedankt voor de bewezen diensten. Dhr. Oomkes en dhr.
Wassink vormen de leden van de nieuwe kascommissie. Mw. M. Brink wordt het nieuwe reserve lid.
6. Begroting 2017, penningmeester dhr. A. Riepma.
Door de voorgenomen aanschaf van de pomp wordt de begroting negatief.
Een deel van het eigen vermogen wordt gereserveerd voor onderhoudsreserve en dubieuze
debiteuren. (vervanging van de frees en onderhoud gebouwencomplex de Munten)
Komt op de volgende begroting terug.
De begroting wordt zonder vragen vastgesteld. Er is geen noodzaak voor contributieverhoging.
In januari 2018 zal de incasso van huur/contributie over het jaar 2018 plaatsvinden.
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7. Bestuursverkiezing
Aftredend Dhr. A. de Munnik. Voorgedragen wordt Dhr. K. Dillen. Er zijn geen namen van
tegenkandidaten binnengekomen. De vergadering stemt middels een applaus in met de verkiezing.
De voorzitter bedankt Dhr. Munnik voor de bewezen diensten.
Aftredend en herkiesbaar Dhr. H. Vermaak. De vergadering stemt in met de verkiezing. De voorzitter
bedankt Dhr. Vermaak voor de inzet bij het realiseren en onderhouden van de website van de
vereniging.
Aftredend en herkiesbaar voor een jaar is Dhr. J. Dijkhuis. De vergadering stemt in met de verkiezing
voor een jaar (dispensatie)

8. Rondvraag
Veel vragen over niet uitgegeven en vervuilde tuinen.
-Niet uitgegeven tuinen worden gefreesd en ingezaaid met Phacelia.
-Waarborgsom van 10 Euro/goedgekeurd
-Eigenaren van sterk vervuilde tuinen krijgen brief/ nota
-Bouwwerken op de complexen moeten in goede staat zijn en bij voorkeur groen van kleur.
In verband met de samenstelling van het bestuur (tien bestuursleden) krijgt voorzitter een extra
stem. De vergadering stemt in met het voorstel.
Hiermee eindigt het officiële deel van de vergadering. Tijdens de pauze vindt er nog een verloting
plaats, mede mogelijk gemaakt door Welkoop, diervoeders de Groot en de Rabobank.
Na de pauze verzorgt dhr. de Wit een lezing.
Toon de Wit kwam als 23-jarige naar de Noordoostpolder, samen met jongens uit alle windstreken, om
te werken in de ontginning. Hij vertelt op boeiende wijze over de arbeiderskampen in Nagele, Dronten
en Roggebot en hoe hij meewerkt aan de ontginning van Oostelijk Flevoland. Zoals velen van zijn
generatie klimt Toon via zelfstudie op tot landbouwkundig ingenieur. Hij krijgt uiteindelijk een eigen
bedrijf aan de Elandweg in Swifterbant.
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