
Concept 

 

Verslag van de 41e Algemene Ledenvergadering 2017 

 

Datum: 17 januari 2017 

Tijd: 19.30 uur 

Locatie:  Wijkcentrum Schoneveld, Zonnehout 36, Houten 

Voorzitter: Michel Wiering 

Notulist: Harry Murray 

 

Aanwezig: Alle bestuursleden en 36 leden 

Uitgenodigd: Alle leden 

Afwezig: Niet alle leden zijn aanwezig, 11 leden hebben zich afgemeld 

 

Voorafgaand aan de officiële alv blikten Bert en Arie ter gelegenheid van ons  

jubileumjaar op humoristische wijze terug op de afgelopen 40 jaar en vooral hoe het 

begon.   

Daarna was er koffie met gebak . 

 

1. Opening 

 Finette Bonker opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

2.  Ingekomen stukken 

 Geen ingekomen stukken. 

 

3.  Vaststellen agenda 

 Correctie op de agenda, het moet zijn de 41e Algemene ledenvergadering. 

 

4.  Verslag Algemene Ledenvergadering  1 februari 2016 

 Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd. 

 

5.   Verslag jaar 2016 

 De vereniging heeft 225 leden en de tuinen waren geheel bezet. 

 Co Bos en  Corry van de Riet zijn 40 jaar lid van de vereniging, hulde. 

 Veerwagenweg 

I.v.m. de verkeersveiligheid heeft de gemeente behalve een aantal parkeerplaatsen 

ook grasbetontegels gelegd vanaf de toegang tot het complex tot aan de 

gemeentewerf. 

 Binnenweg 

Gerard Krijnen (oud voorzitter) is  gestopt wegens ziekte. Afgesproken wordt een 

kleine attentie te bezorgen. 

 

 De Moestuinkoerier wordt zeer gewaardeerd. 

De tuincommissie heeft ook dit jaar weer goed werk geleverd, het tuincomplex oogt 

mooi. Incidenteel ingrijpen/corrigeren was noodzakelijk. 

 

 



 Evenementen  

 De paashaas dag was bijzonder leuk en er was veel animo; 

 De Open Tuinendag was eveneens een geslaagde dag. De toespraak en de 

prijsuitreiking van wethouder Van Liere werd bijzonder op prijs gesteld. 

 Het traditionele pompoenwegen was ook weer spannend en het enthousiasme van 

de deelnemers werd gewaardeerd. 

 De belangstelling voor de schooltuinen was naar tevredenheid. Er namen 85 

kinderen deel van 3 verschillende basisscholen. Er is nog wel behoefte aan 

vrijwilligers. Barbara Berkelaar heeft zich als vrijwilliger aangemeld.  

  

 De catering zal worden versterkt met  Jan Romp. 

 Verder wordt nog medegedeeld dat het Tuinpunt (onze winkel) goed loopt. 

 

6.  Financieel verslag 

 Rekening en verantwoording 2016 

Het financiële jaaroverzicht per 31-12-2016 is bij de stukken gevoegd van de alv en 

in ieders bezit.  

Het overzicht is duidelijk en helder weergegeven. Goed is te zien wat de inkomsten 

en uitgaven zijn.  Het voordelig resultaat over 2016 is € 3.501,-. 

  

 Begroting 2017 

De begroting van enkele posten zijn voor 2017 verhoogd en dat  heeft alles te maken 

met het huidige jubileumjaar waarvoor extra budget is gereserveerd voor jubileum 

festiviteiten. Plezierig is om te horen dat de contributie voor dit en komend jaar niet 

zal worden verhoogd.  

 Er is een voordelig resultaat begroot van € 2.090,-. 

  

 Vaststelling contributie en overige bedragen: 

 Het bestuur stelt voor de contributie 2018 te handhaven op het huidige niveau, t.w.: 

 Vaste contributie : resp. € 32,50 (tot 250 m²) en € 65,- (> 250 m²) 

 Variabele contributie: Binnenweg: € 0,62 / m² en Veerwagenweg: € 0,52 / m². 

 

 Verzuim werkzaterdag 

Ook in 2017 wordt van de leden van de Binnenweg gevraagd, één werkzaterdag, 

mee te helpen aan het onderhoud van het complex. 

 Wie verzuimt ontvangt een rekening van € 20,- (was: € 15,-). 

De vergadering gaat akkoord met het financiële verslag 2016, de begroting 2017 en 

de voorgestelde wijziging verzuimboete. 

 

7.  Kascommissie 

De kascommissieleden,  Arie Miltenburg en Jolanda Grasdijk hebben de rekening en 

verantwoording onderzocht en deze stukken geven een getrouw beeld geven van het 

financiële handelen van het bestuur en de financiële situatie van de vereniging. 

Met dank aan de penningmeester stellen zij de leden voor het bestuur decharge te 

verlenen.   

 De vergadering stemt hiermee in. 

 



8.  Benoeming kascommissie 

 De samenstelling voor 2017 wordt: Arie Miltenburg en Teun van Middelkoop.  

 Theo Marsen zal reserve kandidaat zijn. 

 

9. Huishoudelijk reglement - aanpassingen 

 Er zijn enkele kleine wijzigingen gemaakt van tekstuele aard.  

 Daarnaast zijn 2 artikelen gewijzigd: 

 3.4: Het lid dat na 2 maanden …… vervangen door: 

Het bestuur is bevoegd het lid uit het lidmaatschap te ontzetten als het betreffende 

lid de financiële verplichtingen 2 maanden na de factuurdatum niet (volledig) is 

nagekomen, nadat  hem deugdelijk door de vereniging is aangemaand. 

 4.3: Onkruiden, ongedierte, ziekten en mesthopen 

 a. Het bestuur stelt een lijst …… vervallen. 

 De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen. 

 

10. Verkiezing bestuursleden 

 Finette Boncker, secretaris treedt vanwege verhuizing af en is niet herkiesbaar. 

 Freerk Bakker - treedt af maar is herkiesbaar 

 Peter de Klein - treedt af maar is herkiesbaar 

 Tineke Aarts - treedt af maar is herkiesbaar 

 Harry Murraij treedt aan als algemeen bestuurslid. 

Er zijn geen tegenkandidaten en door de leden is geen bezwaar gemaakt tegen de de 

verkiezing van Harry Murray en de herverkiezing  van Freerk Bakker, Peter de Klein 

en Tineke Aarts. 

 

11. Jubileumprogramma en overige evenementen 

 Op de rol voor het jaar 2017 staan de volgende activiteiten gepland: 

 17-4-2017  Paaseieren zoeken 

 17-6-2017  Open tuinendag 

 1-7-2017   40-jarig jubileumfeest 

 7-10-2017  Pompoenen wegen 

 

12. Rondvraag 

 Gevraagd wordt hoe het staat met het onderhoud van de composthoop.  Peter de 

Klein antwoordt dat de composthoop in de loop van het jaar zal worden opgeheven 

en dat hiermee het probleem is opgelost.  

 Gevraagd wordt weer een uitgebreider financieel verslag te geven. Dit in plaats van 

het gecomprimeerde verslag. 

 


