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van de 61 Algemene Ledenvergadering op 13 februari 2015.
Notulen Algemene Ledenvergadering.
1. Opening en welkomstwoord van de voorzitter.
Opening
 De voorzitter opent om 20.00 de vergadering en heet iedereen
welkom.
 Vergaderstukken zijn verstuurd per mail en per post. Daarom het
verzoek om uw mailadres bij het secretariaat bekend te houden.
 Dit jaar zijn er 9 nieuwe leden bijgekomen.
 Jammer genoeg afscheid moeten nemen 2 leden die zijn overleden.
Er is geen zekerheid over wie dit zijn geweest omdat het DB niet
altijd door de complexvoorzitters daarvan op de hoogte wordt
gesteld.
2.

Vaststelling aantal aanwezigen.
Bij de ingang zijn de namen van alle binnenkomers genoteerd.
Bij deze ALV zijn 64 leden aanwezig. Er hebben 14 leden afgezegd.
In 2014 waren er 54 en 23 afmeldingen.
In 2013 waren er 75+2 machtigingen en 7 afmeldingen.

3.

Ingekomen stukken voor deze Algemene Ledenvergadering.
 Er is ter behandeling een brief ingediend door mevrouw Jansen van
de Driesprong. Het betreft aanschaf van een hakselaar. Wij komen
daar bij de begroting op terug.
 Mail van Claudia Berman Ter Weer over stukje schrijven in de
Pergola.
 Mail Janny Lambarts Pergola
 Mail Dicky van der Deijl-Knoester Pergola
 Idem mail van Klaas van de Poel.
 De overige binnengekomen brieven zijn niet ontvangen om met de
leden te delen.
Het bestuur stelt deze ingediende mails voor deze persoenen alle na punt 4
waarin de notulen worden vastgesteld maar vóór het behandelen van het
verslag van de penningmester bij punt 5 te bespreken aan de orde.
4.

Goedkeuring notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering van
14 februari 2014.
a. De notulen per pagina doornemen:

i. Pagina 1
Dhr. Filius vraagt hoeveel leden er op dit moment zijn. Dit zijn er 182.
ii. Pagina 2
Vraag is wat er met het geld wat “over” is wordt gedaan voor de
complexen. Hierover meer toelichting tijdens de vergadering.
iii. Pagina 3
Bij de leden van BC op complex Ruigelaan mist de voorletter bij mw.
Slootweg. Dit is A(lberta).
iv. Pagina 4
Geen opmerkingen
v. Pagina 5
Geen opmerkingen
Het verslag wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld. Met dank aan
de notuliste.
Wat betreft de mails over de Pergola: deze leden worden door de
voorzitter uitgenodigd voor een bijeenkomst om afspraken te maken voor
het voortzetten van het clubblad. Daartoe zullen worden uitgenodigd dhr.
en mw. Van der Deijl (Driesprong), de heer Van de Poel (Reyerlaan), mw.
Berman (Ter Weer), dhr. Ten Veldhuijs (Reyerlaan) en mw. Hofman (Ter
Weer).
5.

6.

Verslag penningmeester.
a) Exploitatieverslag WVV 2014 en toelichting.
Er is weer een positief resultaat over het boekjaar 2014 behaald. In
2013 kwamen we in de min vanwege de kosten voor ons 60 jarig
bestaan.
b) Exploitatieverslag 2014 van The Greenhouse en toelichting.
De penningmeester geeft een mondelinge toelichting. (financiële
jaarcijfers 2014 bijgevoegd bij deze uitnodiging)
(Alleen vooraf ingediende vragen worden ter vergadering beantwoord.)
Er zijn geen vragen bij de penningmeester binnengekomen.
Wat betreft de financiën van The Greenhouse is er een klein verlies, dit
omdat er minder festiviteiten plaats vinden hier.
Verslag Kascommissie.
De kascommissie bestaat uit Dhr. v.d. Ham en mw. v. Duijn. het reservelid is inmiddels geen WVV lid meer. De Kascommissie geeft aan dat de
door de penningmeester opgestelde cijfer-verantwoording correct is.
De leden geven op voorstel van de Kascommissie decharge aan het
bestuur voor het gevoerde beleid en het voeren van de boekhouding over
2014.

7.

Besluit geleidelijk ophogen en daarmee gelijktrekken van de borg
tuinen.
In het verslag van vorig jaar staat dat er door de vergadering besloten
werd om de verhoging van de te lage borgen door te voeren. Maar omdat
wij een democratische vereniging zijn heeft het DB besloten nog een
rondje langs de velden te maken. Daarom is het onderwerp nogmaals
besproken op de complexvergaderingen.
Op dit moment zijn er nog tuinen met een te lage borg voor in totaal 20%
van de theoretische borg. Het betreft een bedrag van ca. € 7.000,--. Het
gestorte bedrag is ongeveer € 30.000,--.
Het voorstel is om nog een jaar aan te zien hoe we de achterstand inlopen,
maar dan wel voor risico van de leden van het eigen complex.
Tijdens de vergadering wordt besloten om alsnog te stemmen over dit
onderwerp. Met de meeste stemmen wordt besloten om de borgen volgens
plan op te gaan hogen met maximaal € 50,-- per jaar. De voorzitter
benadrukt, dat wanneer leden niet in staat zijn deze verhoging af te
dragen, zij zich vertrouwelijk kunnen wenden tot de penningmeester en
dat in dat geval van verhoging kan worden afgezien.
Pauze. Er wordt een pauze gehouden van ongeveer 15 minuten.

8.

Vaststellen begroting 2015
Op verzoek van een aantal leden is een begroting voor het jaar 2015
opgesteld. Tijdens alle complexvergaderingen is gevraagd waar de leden
qua investering behoefte aan hebben. Er zijn niet veel wensen.
De wensen worden per complex doorgelopen.
Driesprong: In 2014 zijn investeringen gedaan in apparatuur. De plannen
voor 2015 zijn: Zoals aangegeven in de mail van mevrouw
Jansen: Het betreft het aanschaffen van een hakselaar ten
behoeve van het complex De Driesprong. Het punt is echter
dat er in het verleden een apparaat aanwezig was, maar dat
is verkocht. Besloten is om dit toch op het complex te
bespreken.
Reyerlaan: Geen investeringen gedaan. Geen investeringen in de
planning.
Kerkehout: Geen investeringen gedaan. Gedacht wordt voor dit jaar aan
een waterpomp.
Ruigelaan: Een bladblazer voor blad op het parkeerterrein (i.v.m.
gladheid) en gebruik in de eigen tuinen. Een hakselaar voor
takken, om dit klein gemalen aan de borders of
gemeentestrook terug te geven. Beide in overleg met de
leden.

Ter Weer:

9.

Heeft in 2014 geen investeringen gedaan. Inmiddels is er
een plan door de leden goedgekeurd om het toegangspad,
dat een grote natte boel met kuilen is geworden te bestraten
en te voorzien van twee afvoerputten en afvoer naar de
naastgelegen sloot.

Vaststelling contributie voor 2015.
De contributie voor 2015 zal niet behoeven te worden verhoogd.

10. Verkiezing nieuwe bestuursleden Dagelijks Bestuur WVV.
Het bestuur is niet voltallig.
Aftredend:
Corrie Messemaker secretaris
Arnold van Rijn 2de penningmeester.
Kandidaten: Arie van Duijn voor de post secretaris DB.
De heer Van Duijn wordt met algemene stemmen benoemd tot secretaris
van de WVV. Het dagelijks bestuur bestaat daarmee uit 3 leden, nl. tevens
uit Aad Dijkhuizen penningmeester en Paul Vermeer voorzitter..
11. Samenstelling beheercommissies van de complexen.
Driesprong: W. v. Egmond (voorzitter) afgetreden. M. Brouwer treedt
af. J. v.d. Berg, J. v. Santen, P. v. Deursen (secretaris) en
Kandidaat voorzitter de heer R. Wigman, wordt door
stemming gekozen.
Reyerlaan: M. Doorson (voorzitter) afgetreden, Klaas v. d. Poel
voorzitter, E. Brekelmans, Corinne Kulk-Schrama en Joke
Langeveld.
Kerkehout: N. Bellekom (voorzitter)
Ruigelaan: B. Veldhuijzen (voorzitter) wil aftreden maar blijft nog aan
om dhr. Zoetemelk die haar taken wil haar taak geleidelijk
aan overnemen in te werken. mw. A. Slootweg, A.
Dijkhuizen en L. v. Veen
Ter. Weer: A.v. Duijn (voorzitter) Aftredend nu hij tot het dagelijks
bestuur is toegetreden, zal de BC in deze situatie blijven
ondersteunen. M. Nençu en mevrouw B. Hoek.
12. Samenstelling taxatie/bouwcommissie.
dhr. Chr. Bekooy en dhr. P. Vermeer maakten tot nu toe deel uit van de
commissie. In de loop van het jaar is getracht een derde lid in bij het werk
van de commissie te betrekken, maar dat is niet gelukt. Zij stellen zich
beiden herkiesbaar en de voorzitter spreekt de wens uit dat iemand zich
gedurende het lopende jaar gaat aanmelden.
13. Benoeming Kascommissie.
Zelfde leden beschikbaar. Dhr. v.d. Ham en mw. v. Duijn. Reservelid is
dhr. Filius.

14. Bestuursbenoemingen.
Zie hiervoor bij punt 10.
15. Mededelingen voorzitter.
Geen bijzondere mededelingen.
16. Rondvraag en sluiting.
 Mw. Akkerman vraagt om toelichting wat betreft de stelling: geen derden
langdurig op de tuin. De bedoeling hiervan is dat men bij de BC meldt
indien men langer dan 3 weken niet op de tuin kan zijn en anderen
tijdelijk de tuin onderhouden. Hierover moeten dan afspraken gemaakt
worden met de BC.
 Dhr. Wigman vraagt hoe af het zit met de technische groep voor de WVV.
Het DB gaat hiermee aan de slag wat betreft de samenstelling en gaat het
komende jaar een officiële commissie samenstellen die over paden, tuinen
en apparatuur zal gaan adviseren.
 Mw. Brouwer vraagt of het mogelijk is om nieuwe tuinders een mentor
toe te wijzen en mensen zo wegwijs te maken in het hebben en
onderhouden van een volkstuin. Vastgesteld wordt dat dit waar nodig al
gebeurt en dat dit een taak is van de BC’s.
17. Om 21.40 sluit de voorzitter de vergadering.

