Ledenvergadering Volkstuinvereniging Brummen 11-03-2020
Aanvang 20.00 uur Gebouw “De Karper” te Brummen
1. opening
De voorzitter opent de jaar vergadering en heet iedereen welkom.
We vieren dit jaar ons 30 jarig bestaan, ter ere hiervan is er een traktatie. Voorzitter geeft aan dat er op dit moment
nog 7 tuinen beschikbaar zijn, er zijn relatief meer jongere mensen die een tuin hebben gehuurd, een mooie
ontwikkeling.
2. vaststellen agenda
Vorig jaar was gezegd dat het jaarverslag van het secretariaat toegevoegd zou worden aan de agenda, is gedaan. Er
wordt gevraagd om het verslag toe te voegen bij de uitnodiging van de vergadering. Dit wordt toegezegd.
3. notulen ledenvergadering 13-03-2019
Tuin 1 t/m 5 heeft een nieuwe huurder, de tuinen worden nu weer goed bijgehouden. De vorige huurder is niet
meer bereikbaar.
Er zijn geen op en/of aanvullingen op de notulen van vorig jaar, notulen worden goedgekeurd.
4. mededelingen en ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken en/of mededelingen
5. verslag van het secretariaat
Het jaarverslag wordt voorgelezen, hierover zijn geen vragen.
6. verslag van de penningmeester
Begroting 2019 en financieel verslag 2019 worden uitgedeeld. Penningmeester legt de verschillen tussen de
begroting en uitgaven uit. Hierover worden vanuit de vergadering geen vragen gesteld.
Conclusie is dat we een goed boekjaar hebben gehad, met een kleine winst, daarom zal er voor dit jaar geen huur
verhoging ingesteld worden.
Kapitaalsvergelijking: zie verslag, we hebben een kleine winst.
Het is gebleken dat alle leden netjes de huur betalen. Dit jaar hebben we 1 lid gehad welke de contributie niet heeft
betaald. De betalingen komen netjes op tijd binnen, onze dank daarvoor!
Voorstel vanuit leden: misschien een optie om voor 1 of 2 jaar de huur met 10 euro te verhogen en met dit geld
langs de hoofdpaden een eenheid/uniformiteit met zelfde hekjes/afrastering te maken.
Hier komen we volgend jaar op terug, met een voorstel en eventuele kosten hiervan.
Voorstel leden: het hoofdpad beter te verharden, vooral in de bocht. Er is verschillende malen bij deze huurder
aangegeven om het pad in de bocht niet af te steken.
Vraag: geen auto meer aan de oude Eerbeekseweg neer te zetten. De boer heeft vrachtwagens welke de bocht niet
kunnen krijgen waardoor er schade ontstaat bij de zijingang. Voorzitter legt uit dat dit een terugkerend probleem is,
vooral in de nattere periodes is het pad minder begaanbaar. Gebruik daarom zo veel mogelijk de hoofdingang.
Verder zijn er geen vragen meer voor de penningmeester.
7. verslag van de kascommissie en benoemen nieuwe commissie
De kascommissie kan niet aanwezig zijn bij de jaarvergadering en brengen schriftelijk hun bevindingen uit.
Er is 3 maart een kascontrole geweest met de aanbeveling om een excel bestand te maken voor een beter overzicht
over de gedane betalingen.
Aftredend: is mevr. Nijdam. Mevr. Wolters is vorig jaar als reserve genoemd, wordt nu toegevoegd aan de
kascontrole commissie, als nieuwe reserve wordt dhr. Jezeer benoemd.

8. begroting 2020
De inkomsten van de huur van de tuinen is iets lager dan vorig jaar, dat komt omdat er 7 tuinen leeg zijn. Er is
gekeken naar de verhuur van de tuinen onder de bomen omdat deze tuinen het minder goed doen. Misschien gaan
we in de toekomst daarvan halve tuinen maken. Op de andere helft van deze tuinen kunnen we misschien een buffer
van struiken maken en/of bijenmengsel zaaien.
De gemeentelijke belastingen zijn verhoogd waardoor een verschil in de begroting.
De begroting wordt goedgekeurd.
9. bestuursverkiezing voor functie secretariaat / aftredend Els en Maikel Wissels
Bestuur stelt voor mevr. Janneke Kuipers te benoemen, er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
Met algemene stemmen wordt mevr. Janneke Kuipers benoemd voor secretariaat. Maikel en Els zorgen voor een
goede overdracht. Beiden worden bedankt voor hun inzet en ontvangen een presentje.
Maikel hield ook de website bij. De site is een belangrijk onderdeel van de vereniging omdat de site ook door derden
goed wordt bekeken. De vraag wordt gesteld of één van de leden dit wil overnemen. Dhr. Nieumeijer meldt zich
hiervoor aan.
Voorstel: Op de site een vraag en aanbod rubriek maken, nieuwsbrief plaatsen, vraag en aanbod van vrijwilligers,
leden benaderen met vragen en/of organiseren van een werk-tuin-dag. Dit met als doel de vereniging meer levendig
te maken.
Dhr. Bannink; zorgt voor de pomp op de Piersonstraat, hiervoor krijgt hij een bedankje van de voorzitter.
Dhr. Boom heeft als iets ontvangen voor zijn extra inzet aan complex “De Bliksem”.
De mooiste tuin:
Complex “De Bliksem”: Dhr Raven, tuin 12 en 13, is goed en mooi opgeknapt en ontvangt hiervoor een bon.
Piersonstraat: daar zijn alle tuinen netjes. Dhr Hamer ontvangt een bon omdat hij op zijn respectabele leeftijd zijn
tuin nog goed verzorgd heeft.
10. rondvraag
- Mevr van Doorn had 2 tuinen, heeft nu nog 1 tuin en vraagt waar de afrastering precies moet komen. Het bestuur
zal dit voor haar inmeten en verzorgen.
- Kruiwagen heeft een lekke band, hier gaat naar gekeken worden.
- Van de gedeeltes onder de bomen een takken rail maken, zodat tuinders hun snoeiafval daar kwijt kunnen.
Voorzitter geeft aan dit niet te willen. Het gevaar hiervan is dat hier een grote composthoop van gemaakt wordt. We
hebben al de ervaring dat ook mensen van buitenaf een afval hierop gaan dumpen.
Voorstel: zet op beide toegangspoorten een slot en geef alle leden een sleutel. Voorzitter wijst dit af, omdat sleutels
onherroepelijk kwijt raken.
- Mevr. Vijfwinkel wil graag een kas op de tuin en vraagt of we dit niet opnieuw kunnen aankaarten bij de gemeente.
De gemeente wil geen bebouwing op de tuin. Er ligt een landbouwvergunning op, er mag nu eenmaal niets op
gebouwd worden. We hebben geen volkstuin met verblijf, maar een groentetuin. Er mag tot max 1.50 m hoog
worden gebouwd.
Voorzitter wil het best nog een keer aankaarten bij de gemeente, maar weet het antwoord al.
11.verloting
Er wordt een verloting gehouden en iedereen heeft een prijsje ontvangen.
12. sluiting
Voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

