Biologische Moestuin Vereniging Hengelo
Datum
Tijdstip
Locatie

: Dinsdagavond 20 januari 2015
: 19:30 uur tot 22:00
: Scala: Wolter ten Catestraat 59

Aanwezigen: Zie presentie lijst: (14)
Afmeldingen:Twee afmeldingen:
Voorzitter:A. Bruinsma ( Plaatsvervangend )
Secretaris:A. Wonink
Penningmeester:P. Douglas
1 Opening:
Andries is door het bestuur gevraagd deze vergadering te leiden. Hij heet de aanwezigen van
harte welkom. En geeft uitleg over het verloop van de vergadering.
2 Vaststellen agenda:
Agenda is met enige toelichting ongewijzigd vastgesteld.
3 Ingekomen stukken:
Er is een overzicht lijst met de belangrijke stukken mee gezonden bij de bijlage met de
uitnodiging, deze lagen ter vergadering ter inzage.
4 Verslag leden vergadering 30 september 2015:
De voorzitter vraagt of er nog op en aanmerkingen zijn en vraagt de vergadering het verslag
goed te keuren. De vergadering had geen vragen of opmerkingen en keur het verslag goed.
4 Financiële verantwoording
a. Verslag van de penningmeester:
Er word uitleg gegeven waarom de vereniging in de min staat eind 2014.
Er zijn kosten gemaakt die nodig waren om de vereniging voortgang te geven zoals kosten
KVK, website. De mensen die lid zijn geworden voor 30 september 2014 en hun lidmaatschap
hebben voldaan plus sleutelgeld en borg heeft er toe geleid dat het tekort minimaal is
gebleven. Het verslag is een moment opname tot 31-12-2014.
Er heeft nog geen controle kunnen plaats vinden door een kascommissie omdat deze nog niet
gekozen was. Dit komt later terug in de vergadering.
b. Begroting 2015:
Er is een begroting gepresenteerd die als grondslag heeft betalende leden met en zonder tuin.
Er is ook post opgenomen buurtbon. In 2014 is er ook een aanvraag geweest buurtbon, maar
deze is afgewezen omdat de gelden al vergeven waren. Dit jaar 2015 zal wederom een
aanvraag worden gedaan die nu gerichte is, we beperken ons nu vooral in de aanvraag
gereedschap voor de voedseltuin.
Volgend jaar zal blijken of de begroting klopt.
De vergadering word gevraagd of ze met de begroting kunnen instemmen.
De vergadering heeft ingestemd met de begroting voor 2015.

c. Verkiezing kascommissie:
Er word uitlegt gegeven wat een kascommissie doet.
De kascommissie controleert door steekproeven te nemen d.m.v de bonnen met het kasboek
te controleren: bij goedkeuring geet de kascommissie haar bevindingen af aan de
ledenvergadering en dan word de vergadering gevraagd om de bevindingen van de
kascommissie over te nemen en goed te keuren.
De kascommissie bestaat bij voorkeur uit 3 leden twee actieve en een lid op reserve.
De voorzitter vraagt nu de vergadering wie er plaats zouden willen nemen in de kascommissie
de Heer oude Lansink, en H Lansink, en reserve lid M Brinkman.
De vergadering heeft geen bezwaar dat deze leden in de kascommissie plaats nemen.
d. Vaststellen contributie 2015 en kavel huur 2015:
In 2014 op de leden vergadering is er een voorlopige contributie 5 Euro per jaar vast gesteld
voor het lidmaatschap.
Het bestuur stelt voor om dit in 2015 zo te houden.
De vergadering gaat hier mee akkoord.
De kavel huur is ook op 30 september 2014 voorlopig vast gesteld op 35 Euro per kavel.
Het bestuur stelt voor om dit zo te houden in 2015.
De vergadering gaat hier mee akkoord.

5.Bestuur
a. Vacatures:
Voorzitter - in functie benoemen
Leden ( 2 nieuwe functies: pr/ communicatie, tuinbeheer)
De vacature is ontstaan omdat Mevr. M Vos is afgetreden.
Op dat moment is de heer Bruinsma bereid gevonden om een aantel teken op zicht te nemen
zodat het oprichting bestuur slagvaardig zou blijven.
De wens van het oprichting bestuur is dat het bestuur uit 5 leden gaat bestaan.
1e Iemand die de voedseltuin een begeleidende taak zou kunnen gaan uitvoeren.
2e Een lid die vaardig is het bijhouden en verbeteren van dee website en het bijhouden van
een Facebook pagina.
De voorzitter vraag de vergadering wie een van deze bestuur functies zou willen bekleden.
Er zijn geen aanmeldingen van uit de vergadering.
Aanvulling: de voorzitter heeft Mevr. W Wengel bereid gevonden om de het bestuur te gaan
versterken.
De heer A.Wonink legt zijn functie neer als secretaris en stelt zich kandidaat als voorzitter.
De voorzitter stelt voor om de kandidatuur van het lid W. ter Wengel in stemming te brengen
als nieuw bestuurslid.
Met algehele stemming aangenomen. Zij zal het secretariaat gaan bemannen.
Dit maakt de weg vrij om de heer A.Wonink voor te stellen als voorzitter. Hij heeft aan de
plaatsvervangend voorzitter aangegeven om dit op zich te willen nemen.

De voorzitter stelt voor om de kandidatuur van het lid A.Wonink in stemming te brengen als
nieuwe voorzitter.
Met algehele stemming aangenomen, de vereniging heeft nu weer een minimaal voltallig
bestuur.
Het bestuur zal een volgorde van aftreden bepalen, de secretaris houdt dit bij.
5b. Voorstellen van het bestuur:
. In een bijlage meegestuurd bij de vergader stukken is de bruikleenovereenkomst voor de
moestuin met tekening nummer 114070 en de vergadering word gevraagd dit stuk goed te
keuren.
De vergadering gaat akkoord met deze bruikleenovereenkomst.
Deze zal in tweevoud getekend worden door de Secretaris en Penningmeester en worden
opgestuurd naar grondzaken waar deze word getekend door de gemeente en een exemplaar
word ons weer opgestuurd naar de vereniging.
. Het bestuur geeft de opdracht aan de kascommissie om de rekeningen en verantwoording
over 2014 binnen een maand te controleren.
Het is niet gebruikelijk maar in de situatie kan het niet anders en na controle kan het jaar
2014 afgesloten worden.
. Toe te voegen aan het huishoudelijke reglement art.2:
Als leden samen een kavel willen bewerken, kunnen zij dit onderhands regelen met een
ander lid. Een kavel kan slechts op naam van één lid worden gesteld.
Voor een wijziging in het reglement dat in stemming wordt gebracht moet meer dan de helft
van de aanwezige leden voor stemmen. Dan is de wijziging aangenomen.
De situatie van Elly en Hugo blijft van kracht tot dat een van de leden op die kavel vertrekt.
Dit was al afgesproken toen het bestuur zicht realiseerde wat er zou kunnen gebeuren en wat
wenselijk is.
Het voorstel word in stemming gebracht en word met algemene stemming aanvaard.
. Toe te voegen aan het huishoudelijk reglement art.2:
Leden betalen € 5 voor de sleutel die toegang geeft tot de tuin. Leden die op hetzelfde adres
wonen kunnen volstaan met één sleutel van de tuin.
De voorzitter geeft uitleg waarom leden alleen toegang hebben toe het moestuin complex.
Bezoek mag voor een of twee keer meehelpen, is er sprake van structurele hulp dan word
verwacht dat deze persoon zich ook aanmeldt als lid.
Het voorstel word in stemming gebracht en word met algemene stemming aanvaard.
. Toe te voegen aan tuin reglement art.4:
De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan - en ontvreemding van
eigendommen van de individuele leden.
Het voorstel word in stemming gebracht en wordt met algemene stemming aanvaard.
. Toe te voegen aan tuin reglement art.4:
De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel in welke vorm dan ook,
veroorzaakt tijdens aanwezigheid op het tuinperceel.
Het voorstel word in stemming gebracht en wordt met algemene stemming aanvaard.
. Toe te voegen aan tuin reglement art.4:
Laagstam fruitbomen en struiken zijn toegestaan, op voorwaarde dat zij geen overlast
veroorzaken voor andere leden.
Het voorstel word in stemming gebracht en wordt met algemene stemming aanvaard.

6. Mededelingen bestuur:
a. bestuur
Er komt 30 ton compost beschikbaar voor het gehele moestuin complex. Via Twence dit kan
elk jaar. De hoeveelheden gaan in overleg met Twence.
Dit wordt vervoerd door Twente milieu en naar het moestuin complex gereden.
Dit wordt ook elk jaar verzorgd door Twente milieu.
De vrachtwagens kunnen niet op het terrein rijden i.v.m het wegzakken van de wagens.
De compost wordt gestort op het terrein en we vragen aan de leden om gezamenlijk deze 50
kub op te brengen op het moestuin complex.
De datum van deze ochtend wordt nog op uitnodigen aan de leden kenbaar gemaakt.
Er worden twee workshops georganiseerd, voorkeur gaat uit bij het Geerdink.
De workshops gaan over hoe en waarom we de grond op een bepaalde manier bewerken.
En het maken van een tuinplan, dat je kan helpen bij de wisselteelt die bij de biologische
tuinbouw wordt toegepast.
De datums en tijden worden op uitnodigen aan de leden kenbaar gemaakt.
Mevr. Brinkman en Mevr. Klein Punt stellen zich beschikbaar om de Facebook pagina van de
vereniging te gaan beheren.
Er wordt ook voorgesteld om deze pagina open te houden voor iedereen zodat het een
adverterende pagina wordt voor de vereniging. Wat zij doet, kan, en voor het werven van
leden die in de goede doelen tuin hun bijdrage willen leveren.
Over de openheid van de Facebook pagina komt het bestuur nog terug, maar zij staat er niet
afwijzend tegen over.
B. leden
De heer oude Lansink geeft aan een tweetal adressen te hebben voor een kosmos agenda en
een zaadhandel.
Vraagt of het bestuur dit de leden wil toe laten komen.
In de volgende nieuws brief word dit mee genomen.

7. Rondvraag:
Er is geen rondvraag
De voorzitter sluit de vergadering en wenst de leden een goede thuiskomst
en dankt de leden voor hun bijdragen aan deze vergadering

