VVW

VOLKSTUINVERENIGING WIJK BIJ DUURSTEDE

Concept notulen jaarvergadering dinsdag 3 april 2018.
Aanwezig, 39 leden van de Volkstuinvereniging, waaronder 5 bestuursleden.
J. Allemekinders, Ad interim voorzitter en penningmeester, F. Janssen, 2e voorzitter,
G. J. de Vaal, secretaris, H. van den Brink, beheerder A-complex, E. van Rossum, 2e
penningmeester, ledenadministratie.
Afwezig met kennisgeving: 5 afmeldingen, J. Vernooij, M. van Aken, C. Wiegers,
E. Geitenbeek en Jan van Kooten.
1 Opening vergadering, voorstellen bestuursleden.
2e Voorzitter heet eenieder welkom en stelt de bestuursleden voor.
2 Mededelingen en ingekomen stukken.
Voorzitter memoreert het overlijden van twee oud leden, Marta Noort-Epema en
Frans Vroege en vraagt daarvoor een moment stilte.
- Welkoop geeft aanstaande maandag een koopavond speciaal voor de vereniging.
- Van Garant zaden hebben we een doosje met vergeten groenten gekregen om uit
te delen voor het jubileum jaar.
3 Notulen algemene ledenvergadering 3 april 2017.
Er zijn geen aan- of opmerkingen, de notulen worden goedgekeurd
4 Algemeen jaarverslag 2017.
De naam van Poort-Epema moet van Noort-Epema zijn. Verder geen vragen of
opmerkingen, met dank aan de secretaris. G.J. de Vaal.
5 Verslag kascommissie.
De controle is uitgevoerd door de Dhr. J. Meijerink en Mevr. M. Kosterman.
De commissie geeft aan dat alles keurig op orde is en stelt de vergadering voor het
financiële beleid van 2017 te dechargeren, wat door de vergadering wordt
ondersteund.
6 Benoeming leden kascommissie.
Dhr. J. Meijerink is aftredend, Mevr. M. Kosterman en reserve Dhr. W. van Dijk
vormen volgend jaar de kascommissie en Dhr. H. Rehorst wordt als reserve gekozen.
7 Financieel jaarverslag.
- De penningmeester geeft aan dat er geen bijzondere dingen zijn gebeurd het
afgelopen jaar, financieel staan we er goed voor.
- Dat het financieel goed gaat komt mede door de inzet van onze vrijwilligers
hierdoor kunnen de kosten laag worden gehouden.
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- Kantoorkosten zijn hoger dan in 2017, de verklaring hiervoor is een nota nog van
2016.
- Afschrijving valt hoger uit, omdat er 10 handpompen zijn vervangen en extra zijn
afgeschreven.
- Voorstel vanuit de leden, de rekening voor huur hoger als er voor een bepaalde
datum nog niet is betaald. Antwoord penningmeester, eerst actief benaderen, dit
werkt beter, ook is het voorstel van deze verhoging statutair niet geregeld, kan niet
zomaar worden uitgevoerd.
- Verzoek vanuit de leden graag de agenda punten 5,6 en 7 in andere volgorde,
waarvan 5 als laatste.
8 Begroting 2018.
Deze vertoont geen grote verschillen, de kosten van het jubileum zijn bewust niet in
de begroting opgenomen, er komt hiervoor een aparte verantwoording voor.
Huur en contributie(lidmaatschap) zijn 2 verschillende zaken.
Met deze aanvullingen wordt de begroting goedgekeurd.
9 Verkiezing bestuursleden.
Secretaris G.J. de Vaal, 2e penningmeester E. van Rossum en H. van den Brink zijn
aftredend en herkiesbaar, de vergadering gaat akkoord met de herverkiezing.
De voorzitter geeft aan dat er tot op heden nog geen kandidaat zich heeft gemeld
voor de functie voorzitter, hij geeft aan volgend jaar te stoppen als bestuurder van
de vereniging. Het bestuur blijft actief op zoek naar nieuwe kandidaten.
10 Herbenoeming beroepscommissie.
Alle leden van de commissie hebben te kennen gegeven dat ze herkiesbaar zijn.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
11 Vaststellen contributie, huur tuinen
Contributie en huur kunnen hetzelfde blijven als afgelopen jaar i.v.m. de sluitende
begroting, de vergadering is akkoord.
12 Jubileum.
Zaterdag 16 juni 2018 is het jubileum feest, zie uitnodiging “De tuinder”.
Het feest wordt definitief gehouden bij de Dartclub. De jubileumcommissie is druk
bezig het feest te laten slagen.
Er is o.a. een tekenwedstrijd voor kinderen en zijn we bezig om andere activiteiten
te plannen.

Secretariaat: Gerrit Jan de Vaal, Kruisbessengaard 106, 3962 JM, Wijk bij Duurstede
Tel: 06 26 43 68 01 --- E-mail: secretaris@volkstuinenwbd.nl --- Website: www.volkstuinenwbd.nl

VVW

VOLKSTUINVERENIGING WIJK BIJ DUURSTEDE

13 Plantjesruildag.
Dit jaar op het D-complex op 19 mei.
14 Beantwoorden ingediende schriftelijke vragen.
Op de vooraf aan de vergadering uitgedeelde briefjes om vragen te stellen voor de
rondvraag, kwamen 3 vragen.
Mevr. L. Elshof, wie is verantwoordelijk voor de omheining van de tuinen op het Ccomplex als deze aan vervanging toe zijn? Huurder of vereniging?
Antw. Op het C-complex is de buitenomheining van de gemeente, de rest van de
omheiningen zijn de huurders van tuinen zelf verantwoordelijk.
Dhr. H. Rehorst, Hoe is de nieuwe wet AVG geregeld?
Antw. Is al geregeld, zie de website. Hier kan men het privacy formulier van de
vereniging downloaden. Voor foto’s moet er toestemming worden gevraagd.
Er zijn op het D-complex veel tuinen vrij, hoe krijgen we deze weer verhuurd?
Antw. J. Vernooij de beheerder van het D-complex is hier druk mee bezig, veel
tuinen zijn te vuil om uit te geven, er staan op dit moment 3 personen op de
wachtlijst voor een tuin.
Een optie is om eind mei een stukje in de krant.
Pauze
15 Lezing Frank de Ruiter.
Verslag lezing in het december nummer van 2018.
16 Sluiting.
2e voorzitter F. Janssen sluit de vergadering en bedankt eenieder en nodigt allen uit
om nog wat te drinken.
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