
Verslag van Algemene ledenvergadering, gehouden op 28 januari 2016

Aanwezig : de dames M. Lansink, E. Kleinjan, E. v.d. Sman, I. Scherphof, D. Kleine Punte,    
                            P. Douglas, M. Doornbosch, R. v. Rijs-Gijlers, M. Brinkmann en 
                            W. ter  Wengel        

  de heren N. Stroes, R. Cosijn, A. Bruinsma, H. Stopel, H. Lansink en A. Wonink
Afwezig m.k. : De dames L. en M. Wonink en L. Heesink

  de heren Oude Lansink en Doornbosch
Afgemeld als lid: de heer M. Bosma

Voorzitter  : A. Wonink
Secretaris  : W. ter Wengel
Penningmeester  : P. Douglas

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er zijn vijf afmeldingen.
De heer Bosma heeft zijn lidmaatschap opgezegd wegens verhuizing naar elders. Hiermee komt ook 
zijn kavel vrij, dat aangeboden zal worden aan het eerste lid op de wachtlijst.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2. Verslag van de ledenvergadering gehouden op 20 januari 2015.
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2015
De voorzitter geeft een toelichting. De opkomst van de leden op werkmomenten was gemiddeld 
60%. De oogst was in 2015 boven verwachting. Er is een werkgroep ingesteld die zich bezig houdt 
met wat wanneer waar gezaaid en/of gepoot moet worden in 2016.
De heer Bruinsma merkt op dat het verslag een duidelijk beeld geeft van hetgeen het afgelopen jaar
door de MoestuinVereniging is gepresteerd. Hij vraagt of het verslag naar het college van 
burgemeester en wethouders gestuurd kan worden. Wethouder Elfering (wethouder 
binnenstadontwikkeling) is zeer geïnteresseerd in onze vereniging. Het bestuur zegt toe het verslag 
naar B&W te versturen.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Financiële verantwoording
a. Verslag penningmeester. De penningmeester licht het financieel verslag toe. Er zijn geen 

                  vragen. Mevr. M. Brinkmann vertelt dat ze samen met de heer Oude Lansink de kas heeft 
                  gecontroleerd en alles in orde heeft bevonden. Zij adviseert de vergadering namens de 
                  kascommissie het bestuur decharge te verlenen. De vergadering volgt het advies op.          
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             b. Begroting 2016. De heer Lansink en Wonink lichten de begroting toe. 
                 Mevr. M. Brinkmann vraagt of er bij de Voedselbank gepolst is welke soorten groenten  
                 men graag zou willen ontvangen. De voorzitter antwoordt dat vorig jaar aangegeven is  
                 dat men blij is met alle groentes die ze van ons krijgen. Ze werden met 
                 complimenten in ontvangst genomen. Waarbij werd gezegd dat de gebruikers het 
                 afgelopen jaar erg gezonde en heel verse groenten hebben mogen ontvangen.

c. Verkiezing kascommissie. C. Oude Lansink heeft twee maal deel uitgemaakt van de 
    kascommissie en zal daarom vervangen worden door een nieuw lid.
    Mevr. R. van Rijs-Gijlers is bereid samen met mevr. M. Brinkmann zitting te nemen in de 
    kascommissie en mevr. E. Kleinjan zal reservelid zijn.
d. Vaststellen contributie 2016 en kavelhuur 2016.
    Het bestuur stelt voor om zowel de contributie voor het lidmaatschap als de kavelhuur     
    niet te verhogen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

5. Bestuur
             a. Vacatures
                 Voorzitter
                 Om te voorkomen dat op enig moment het voltallige bestuur aftredend is, is een schema 
                 van aftreden opgesteld, waarin A. Wonink dit jaar aftredend is. De heer Wonink stelt zich 
                 beschikbaar wederom de functie van voorzitter te bekleden. Er hebben zich geen andere
                 kandidaten voor deze functie gemeld. De vergadering benoemt unaniem de heer Wonink 
                 opnieuw tot voorzitter.     
      Vervanging penningmeester.
                 Mevr. P. Douglas heeft vanwege bijzondere omstandigheden lopende het jaar 2015 haar   
                 functie als penningmeester neergelegd. 
                 De heer Lansink heeft de werkzaamheden overgenomen als ad interim. Hij is bereid toe 
                 te treden tot het bestuur en de functie van penningmeester op zich te nemen.
                 Ook voor deze functie zijn er geen aanmeldingen binnen gekomen.
                 De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met de heer Lansink als bestuurslid, 
                 wat de vergadering unaniem doet.
              Leden. 
                 Het bestuur wil graag uitbreiden en deed een oproep daartoe naar de leden.
                 Er heeft zich echter niemand gemeld.

             b. Voorstellen van het bestuur
                          Aanvulling huishoudelijk reglement: procedure omtrent toelating lidmaatschap
                 In de statuten, artikel 5, lid 1, staat: ‘Het bestuur beslist omtrent de toelating van gewone  
                 leden en begunstigers na raadpleging van de overige leden.’

    Het bestuur stelt voor een lid dat zich aanmeldt een jaar als aspirant-lid aan te   
    nemen. Na dit jaar beslist het bestuur of het lid definitief toegelaten kan worden.
    Omdat statutair raadpleging van de leden nodig is, vraagt het bestuur het mandaat van de 
    leden om zo’n besluit te mogen nemen. Ze legt dan ieder jaar op de ledenvergadering  



    verantwoording af over de door haar genomen besluiten.  
    Het voorstel tot aanvulling artikel 5 van het reglement wordt door de aanwezige leden 
    uitgebreid besproken. 
    Opgemerkt wordt dat op deze wijze alle leden in de loop van het jaar kennis kunnen 
    maken met de aspirant-leden en eventuele bezwaren aan het bestuur kenbaar
    gemaakt kunnen worden.
    De leden gaan akkoord met de wijziging, na de toezegging dat de regel over raadpleging
    uit het reglement verwijderd wordt. 
    De aanwezige leden verstrekken het door het bestuur gevraagde mandaat.

( Tijdens de ledenvergadering zijn er tegenstrijdige afspraken gemaakt.
Daarom zal de aanvulling van het huishoudelijk reglement artikel 5: procedure omtrent 
toelating lidmaatschap, worden aangehouden tot de ledenvergadering van 2017.)

    Bij het tweede aandachtspunt van artikel 5 staat in het huidige reglement dat de   
    procedure tot het maken van bezwaar bij weigering van een lid door het bestuur, wordt   
    uitgewerkt.
    De aanwezige leden bespreken het hiertoe opgestelde voorstel van het bestuur en gaan   
    hiermee akkoord.

Aanvulling huishoudelijk reglement: procedure omtrent beëindiging                   
              lidmaatschap door bestuur.
    In artikel 6. Lid 6 van de statuten is geregeld dat een lid bezwaar kan maken wanneer het   
    bestuur namens de vereniging het lidmaatschap van een lid opzegt.
    Het bestuur heeft een procedure geformuleerd en legt dit aan de leden ter goedkeuring  
    voor. De leden gaan met toevoeging van de procedure akkoord.

                 Er wordt een bezwaarcommissie ingesteld, bestaande uit de leden R. van Rijs-Gijlers, 
                 I.  Scherphof en A. Bruinsma.

             Aanvulling huishoudelijk reglement omtrent de werkzaamheden in de tuin
    In het huishoudelijk reglement staat bij Artikel 2, lid b, bij het derde aandachtspunt dat

      er een uitwerking volgt omtrent de wijze waarop de leden de werkzaamheden in de   
      collectieve tuin uitvoeren.
      Het bestuur heeft een voorstel geformuleerd en aan de leden voorgelegd. De voorzitter 
      merkt op dat, indien er leden zijn die een voorkeur hebben voor een werkmoment op een 
      doordeweekse middag, dit met het bestuur te bespreken valt. 
      Gevraagd wordt of de in het voorstel genoemde verplichting ook geldt voor de kinderen 
      die lid zijn. Dat is niet het geval. Ook de afwezigheid tijdens de vakanties komt aan de 
orde. 
      Evenals de mogelijkheid  dat men wegens ziekte of ander lichamelijk beletsel niet in de 
      tuin kan werken.
      De voorzitter vraagt de leden het vooral te laten weten wanneer men niet in de 
      gelegenheid is om in de tuin te komen werken. Dat voorkomt dat er misverstanden 
      ontstaan.
      Het voorstel wordt door de aanwezige leden hierna aangenomen.



                De gebruikersovereenkomst van de gemeente Hengelo voor het tuinperceel.
      De aanwezige leden accepteren deze overeenkomst.

6. Instellen bezwaarcommissie
    Zie vorig punt. 

7. Mededelingen
     Leden. Patricia Douglas bedankt als lid van de vereniging. Ze wil graag donateur worden, 
     om op die manier betrokken te blijven bij de vereniging. Zodra de vereniging zover is dat ze 
     donateurs gaat werven, zal zij de eerste zijn.
     De voorzitter bedankt haar voor haarwerkzaamheden als penningmeester, in de fase dat de 
     vereniging bezig was vorm te krijgen, zij ontvangt hierbij een bos bloemen.

8. Rondvraag
     - A. Bruinsma stelt de vergadering voor het bestuur de opdracht mee te geven om binnen 
     drie maanden te komen tot de mogelijkheid om donateur te worden. De vergadering stemt 
     daarmee in.
     De voorzitter laat weten dat wij voldoen aan de voorwaarden om erkend te worden als ANBI-  
     stichting. Daardoor hoeft van donaties geen belasting te worden afgedragen.
     Hij zegt de vergadering toe dat het bestuur actie onderneemt in deze.
  - H. Stopel vraagt of er ook dit jaar weer compost aangeleverd zal worden door Twence.
    De voorzitter antwoord dat dit aan de leden ligt. Hij geeft aan dat de compost van Twence van    
    twijfelachtige kwaliteit blijkt te zijn, die minder geschikt is voor biologisch tuinieren.
    Er is door de manege veel mest in de compostbak gedeponeerd. De leden mogen daarvan nemen

    zoveel ze willen.
    Voor de voedselbanktuin krijgen we bladcompost van de gemeente Hengelo. Men is bezig met   
    een proef met het fermenteren van groenafval. Ons is gevraagd of wij dit zouden willen gebruiken

    op de tuin en dat doen we graag, de kwaliteit schijnt beter te zijn dan de compost van Twence.  
    De compost zal omstreeks 17 a 18 maart worden aangevoerd en moet dan 14 dagen blijven  
    liggen. Het zaai- en pootgroepje zaait inmiddels voor en zal de tuin in vakken verdelen, dit loop  
    allemaal goed.
   -M. Brinkmann. Wordt er dit voorjaar nog een workshop gehouden met Philip Gortemaker?
    Dat is nog een beetje afhankelijk van de vraag of er opnieuw (gratis) gebruik gemaakt kan worden

    van deze ruimte. Komen we op terug.
   -N. Stroes. Bij de Heemtuin is wel een bouwwerk geplaatst, waarom mag dat hier niet?
    De voorzitter legt uit dat dit te maken heeft met de bezwaren van de buren. Het bouwbesluit   
    geeft  weliswaar een maximale hoogte van 220 cm aan, maar de buren maken bezwaar en de  
    gemeente  heeft hen toezeggingen gedaan.
    Wij hopen toch een schuilplek te kunnen creëren in de toekomst.
  - Voorzitter A. Wonink. Het bestuur vraagt de aanwezige leden toestemming om te onderzoeken of



    uitbreiding van de moestuin tot de mogelijkheden behoort. De leden gaan akkoord.

9. Sluiting
    De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering

In het huishoudelijk reglement zullen de volgende aanvullingen worden aangebracht:

Artikel 2b, uitwerking derde aandachtspunt:

 Elk lid levert een bijdrage aan de voedseltuin.
  In het seizoen levert elk lid minimaal 1 keer per week een bijdrage in de voedseltuin verdeeld over de 

werkmomenten.  (Seizoen maart/ Oktober )
 De poot- en zaaigroep bepaalt de momenten van zaaien en uitpoten cq verspenen.
 Werkmomenten in het seizoen zijn op de dinsdag en donderdagavonden. 

En op zaterdagen eens in de veertien dagen
                De werkmomenten op de zaterdagen kunnen zowel in het seizoen als buiten het seizoen plaatsvinden.
               De tuincoördinatoren bepalen in onderling overleg op welke tijden er in de voedseltuin gewerkt wordt

 Op de werkmomenten draagt een ieder bij naar vermogen.
 Uitzonderlijke werkmomenten zoals bij voorbeeld compost verspreiden of aardappels rooien zullen door 

de tuincoördinatoren speciaal voor dat doel of gebeurtenis worden georganiseerd. 
 Heeft een lid niet tot onvoldoende een bijdrage geleverd in de voedseltuin dan behoort het tot de 

mogelijkheden dat het lid word geroyeerd. 

                Artikel 6: Procedure opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging :

 Wanneer een lid in gebreke blijft, wordt hij of zij door het bestuur hier maximaal 
        drie maal schriftelijk op aangesproken. Het lid krijgt drie weken de tijd om te reageren.
 Het bestuur heeft drie weken de tijd om op de reactie van het betreffende lid te  reageren. 
 Bij ontzetting van een lid uit de vereniging heeft het lid vier weken de tijd om zijn of    

haar bezwaar aan te tekenen.
 De bezwaarcommissie beoordeelt of het bezwaar van het lid terecht is of onterecht is. 
 In de beoordeling van het bezwaar wordt bekeken wat de reden was voor  ontzetting uit de vereniging en 

welk bezwaar het lid daartegen aanvoert. 
 De bezwaarcommissie maakt uiterlijk drie weken na ontvangst van het bezwaar haar   

bevindingen aan het bestuur kenbaar.
 Na ontvangst van de bevindingen van de bezwaarcommissie neemt het bestuur een    

 besluit hoe te handelen met betrekking tot het lid.
 Het bestuur laat binnen vier weken aan het betreffende lid weten tot welk besluit het    

 bestuur is gekomen.
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