
Verslag van Algemene ledenvergadering, gehouden op 31 januari 2017

Aanwezig : de dames M. Wonink, L. Wonink, E. v.d. Sman, D. van Bavel, D. Rosink, 
                            J. Brinkmann, M. Doornbosch, R. v. Rijs-Gijlers, W. ter Wengel     

  de heren R. Cosijn, H. Stopel, J. Dekker, H. Lansink en A. Wonink
Afwezig m.k. : De dames D. Kleine Punte, M. Lansink en L. Heesink

  de heren de Bruinsma en Doornbosch

Voorzitter  : A. Wonink
Secretaris  : W. ter Wengel
Penningmeester  : H. Lansink

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Agendapunt 8 wordt gewijzigd in: ingekomen stukken ter inzage

2. Mededelingen
Geen

3. Verslag van de ledenvergadering gehouden op 28 januari 2016.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag 2016
André Wonink licht het jaarverslag toe.
- Het afgelopen jaar is er teveel gefermenteerde compost aangebracht op de voedseltuin. 
Ook dit jaar wordt gefermenteerde compost als mulch gebruikt. Daarnaast krijgen we 
compost van Twence, die ook op de individuele kavels opgebracht mag worden. De compost 
wordt rond 25 maart verwacht.
- Roel Cosijn en André Wonink hebben een mestplan opgesteld dat dit jaar gehanteerd zal 
worden.
- Het werk in de voedseltuin wordt gestart als de zomertijd ingaat.
- De Kapberg wordt een dagopvang. Er is ons gevraagd of wij eventueel werk hebben voor 
twee personen, als er bij de Kapberg niet voldoende werk voor hen is. Deze personen 
worden dan door de Kapberg begeleid. André stelt voor het dit jaar te proberen. Als er 
klachten komen van leden kunnen we het stopzetten. De vergadering gaat hiermee akkoord.
- Dit jaar zal ook de woensdagmorgen een werkmoment zijn, van 9.30 uur tot 12.00 uur. Dit 
zal ook het tijdstip worden dat mensen uit de dagopvang aan het werk kunnen als daar 
behoefte aan is.

Het jaarverslag wordt door de vergadering zonder wijzigingen goedgekeurd.  

5. Financiële verantwoording
a.  Verslag penningmeester. 
      De penningmeester licht het financieel verslag toe. Er zijn geen 
      vragen.  Mevrouw R. van Rijs en de heer C. Oude Lansink (beiden afwezig) hebben 
      middels een handtekening onder het financieel jaarverslag laten weten dat ze het bestuur 



      decharge verlenen.          
 b. Begroting 2016. 
     De begroting wordt door Henk Lansink toegelicht. 
     - Roel Cosijn maakte ons enige tijd geleden attent op de mogelijkheid om met subsidie van
       de Stichting Heg en Landschap struiken aan te kopen. Er is voor € 70,- aan struiken 
       besteld. Deze inheemse stuiken, o.a. mispels, bessen en wilde rozen, zullen gepoot 
       worden tussen het hek en het pad.
    -  Er zullen zeven fruitbomen worden gekocht voor het stukje naast de compostbak, achter 
       de koude bakken. Zes laagstam appelbomen en een pruimenboom.
 c.  De kascommissie voor 2017 wordt gevormd door R. van Rijs en Madelon Wonink, reserve 
      is Joke Brinkmann.
 d.  Vaststellen contributie 2017 en kavelhuur 2017
      Het bestuur deelt mee dat er geen financiële noodzaak is de contributie en/of kavelhuur 
      te verhogen en stelt daarom voor om voor 2017 dezelfde bedragen te hanteren als in 
      2016zowel de het lidmaatschapsgeld als de kavelhuur. De vergadering gaat hiermee 
      akkoord.

De voorzitter last een pauze in.
Marga Doornbosch heeft ons het afgelopen jaar tijdens de werkmomenten steevast voorzien 
van koffie en thee met een koek erbij. Dat wordt door de leden heel erg gewaardeerd.
André Wonink bedankt Marga namens de leden en overhandigt haar een bos bloemen.

5. Bestuur
a. Vacatures
     - Willy ter Wengel is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten 
        gemeld. Willy wordt voor een volgend termijn gekozen als bestuurslid. 
     - Voor uitbreiding van het bestuur hebben zich eveneens geen kandidaten gemeld.  Wel is 
       Roel Cosijn bereid zo nodig artikelen voor de pers te schrijven en samen met André de  
       website te beheren.
 b. Voorstellen van het bestuur
      - Aanvulling huishoudelijk reglement: procedure omtrent toelating lidmaatschap
        In de jaarvergadering van 28 januari 2016 is reeds het voorstel gedaan tot aanvulling van
        het HH-reglement, betreffende toelating leden. In die vergadering is het voorstel 
        aangenomen op voorwaarde dat de regel: ‘..na raadpleging van de overige leden’ 
        verwijderd zou worden.
        Ten onrechte werd op dat moment verondersteld dat genoemde regel in het 
        HH-reglement staat. Dat is echter niet het geval. In artikel 5 van de statuten wordt dit 
        benoemd.
        Daar een wijziging van de statuten kostbaar is heeft het bestuur gemeend aan dit artikel 
        te kunnen voldoen door personen die lid willen worden het eerste jaar de status te 
        geven van aspirant-lid. Na een jaar kan dit aspirant-lid lid worden indien er door de 
        overige leden hiertegen geen bezwaar wordt gemaakt. Het bestuur legt op de 
        jaarvergadering verantwoording af aan de leden.
        De vergadering gaat met dit voorstel akkoord.
        - Regels donateurs
        Het voorstel tot de regels voor donateurs wordt door de vergadering aangenomen.



        Deze regels zullen als bijlage toegevoegd worden aan het HH-reglement.
        In het HH-reglement zal bij de tuinregels toegevoegd worden: 
        …. gasten en donateurs de tuin mogen betreden………
        - Uitbreiding ledenvergadering tot vier per jaar
        Besloten wordt om aan het begin en het eind van het seizoen een vergadering te   
        houden op de tuin, indien mogelijk. Indien er animo voor is, kan ook halverwege het 
        seizoen een vergadering ingelast worden.
        De praktijk moet uitwijzen of het op deze wijze aan de verwachtingen voldoet.

7. Verhoging borg
     Omdat het veel moeite kost om sleutels terug te krijgen van ex-leden vraagt het bestuur 
     zich af of het verhogen van de borg een oplossing kan zijn.
     Het bestuur wil ook graag weten of de leden het zinvol achten borg te vragen voor de      
     kavel. De kavels worden niet altijd schoon achtergelaten door ex-leden.
     Op de eerstvolgende ledenvergadering zal dit onderwerp als agendapunt opgevoerd 
     worden.

8. Ingekomen stukken ter inzage.
    Gemeente Hengelo:  afwijzing aanvraag buurtbon.
    KvK: bevestiging uitschrijving Patricia Douglas als penningmeester en bevestiging 
    inschrijving Henk Lansink als penningmeester.

9. Rondvraag
    -Roel Cosijn: 
    In het jaarverslag is te lezen dat de opkomst op werkmomenten gedaald is.
    Wat was precies het percentage van opkomst? 
    Henk Lansink:
    De opkomst was 35%. Hij maakt daarbij de kanttekening dat er dit jaar een andere    
    rekenmethode is gehanteerd. Vorig jaar werd iedere keer als een lid aanwezig was, 
    meegerekend, ook al was dat drie maal per week. Dit jaar is gekeken of per kavel voldaan  
    is aan eenmaal per week werken in de voedseltuin. 
    Feit is dat totale opkomst lager lag dan vorig jaar.
   - Roel Cosijn:
    Als de leden die inmiddels geen lid meer zijn, niet worden meegerekend, wat zou dan het 
    percentage van de opkomst zijn?
    Henk Lansink: Dat hebben we niet berekend, komen we op terug.*
    -Roel Cosijn:
    Wanneer is gemeten en welk criteria is gehanteerd?
    Henk Lansink:
    Er waren in totaal 30 weken waarin gewerkt is. Op de helft van het seizoen is bekeken  
    van welke kavels iemand in 10 van de 15 weken op een werkmoment aanwezig waren. 
    Van  de kavels waar dat niet het geval was, kreeg de huurder van die kavel een brief.   
    Aan het eind van  het seizoen is opnieuw gekeken naar de opkomst per kavel. Zij die in 
    de tweede helft minder dan 8 keer aanwezig waren, kregen een brief waarin namens de  
    vereniging het lidmaatschap werd opgezegd.    
     - Djieuwke Rosink:
    Is het een idee om tijdens het seizoen buiten het hek een tafeltje te plaatsen, waarop 



    leden overtollige groente kunnen neerleggen, die niet naar de Voedselbank kan?
    André Wonink: 
    Daar kleven nogal wat nadelen aan gezien de afgelegen plek van de moestuin.
    André maakt de leden attent op de afspraak die met de kinderboerderij gemaakt is.   
    Overtollige en doorgeschoten groenten willen zij graag hebben.
    - Harry Stopel:
    Is het niet mogelijk om in plaats van twee mensen via de Kapberg bij ons een paar uur   
    mee te laten helpen drie personen een uur te laten komen helpen? 
    André Wonink:
    De Kapberg heeft twee personen in de dagopvang. Wij zijn een uitvalmogelijkheid voor  
    hen. De mensen komen alleen bij ons helpen als er bij de Kapberg geen werk meer voor 
    hen is. De Kapberg begeleidt deze personen zelf.
    - Henk Lansink deelt mee dat de Kapberg laarzen beschikbaar heeft gesteld, waar   
    verschillende leden gebruik van hebben gemaakt.
    De Kapberg heeft op haar beurt ons gevraagd of wij de leden er op willen wijzen dat 
    gebruikte kleding voor de gehandicapte paardensport rechtstreeks bij hen ingeleverd kan 
    worden. Zij mogen  dan de opbrengst geheel zelf besteden.

10. Sluiting.
    De voorzitter dankt een ieder voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit daarmee de 
    vergadering.

* Roel Cosijn stelde tijdens de rondvraag de vraag:
   Als de leden die inmiddels geen lid meer zijn, niet worden meegerekend, wat zou dan het 
   percentage van de opkomst zijn?
   Na 16 weken was de opkomst van alle leden gemiddeld 37 %, zonder de ex-leden 43%
   Na 29 weken was de opkomst van alle leden gemiddeld 32 %, zonder de ex-leden 39%    
   De lagere gemiddelde totaalscore is te verklaren door het feit dat de zomervakanties in 
   de tweede periode vielen en dat het op enkele werkmomenten slecht weer was en het aan 
   het eind van het seizoen al vroeg donker werd.


