Biologische Moestuin Vereniging Hengelo
Datum
Tijdstip
Locatie

: Dinsdagavond 30 September 2014
: 19:30 uur tot 22:00
: Scala: Wolter ten Catestraat 59

Genodigden: M Rosema ( Scala )
Aanwezigen: Zie presentie lijst:
Afmeldingen: R. Cosijn, E Kleinjan.
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.
2 Vaststellen agenda:
Agenda is met enige toelichting ongewijzigd vastgesteld.
3 Ingekomen stukken:
Er is een officiële tekening binnen gekomen van de Gemeente Hengelo omtrent de inrichting
van het moestuin complex. Hier is enige toelichting op gegeven.
4 Mededelingen:
i Bestuur:
De voorzitter schets de ontwikkeling van een tweetal initiatieven, de wens om te tuinieren in
het Weusthag en de wens te tuinieren voor goede doelen, die hebben geleid tot de oprichting
van de vereniging. Deze vergadering is een logische vervolgstap in deze ontwikkeling – er
moeten besluiten genomen worden.
Na de zomervakantie bleek de samenwerking in het bestuur stroef te lopen. Andries heeft, als
adviseur van het bestuur, gesprekken gevoerd met ieder bestuurslid. Deze gesprekken hebben
geleid tot het terugtreden van Monika de Vos als bestuurslid en voorzitter. De overige
bestuursleden hebben aangegeven zich te willen inzetten voor de vereniging.
Het bestuur bestaat nu uit twee leden met een voorzitter a.i. totdat een nieuwe voorzitter
benoemd kan worden.
Andere aspirant bestuursleden die het werk van de website en Facebook pagina op zich zouden
nemen hebben aangegeven dat zij erg druk zijn en dit er niet bij kunnen doen, de pr en
werving zou ook bij deze mensen komen te liggen.
Het huidige bestuur neemt die taken voorlopig waar.
Vraag: Zijn er twee soorten leden, leden met een tuin en leden zonder tuin?
Antwoord: De vereniging kent twee soorten leden: gewone leden en ereleden. Op dit moment
zijn er alleen gewone leden. Elk lid kan een individueel kavel huren van de vereniging; ieder lid
is gehouden aan het meehelpen in de collectievetuin.

ii Financiële Positie
De Financiële positie van de vereniging is nog niet in evenwicht en dit zal ook nog even op zich
laten wachten. Dit is te wijten aan het nog niet kunnen verhuren van de kavels en het
beperkte aantal leden. Er zijn wel kosten gemaakt, die de bestuursleden uit eigen zak hebben
voorgeschoten cq gedoneerd. De berekeningen die wij als bestuur hebben gehanteerd zouden
voor het volgende jaar op zijn minst een evenwicht moeten laten zien. Is dit niet het geval dan
zal er gekeken worden hoe deze onevenwichtige positie in evenwicht gebracht kan worden.
iii Resultaten gesprekken met de Gemeente Hengelo:
De gesprekken die met de gemeente zijn gevoerd zijn positief te noemen.
Als oprichting bestuur zijn we met een opdracht van de aspirant leden de gesprekken ingegaan
en hebben bijna alle wensen kunnen realiseren.
Zoals:
Omheining 1,50 meter hoog met schapengaas en dubbeltjesgaas en een heg
Toegangspoorten met sleutel.
Een verhard pad
Het bewerken van de grond.
De pompen slaan met toebehoren
Opslag compost vakken.
Afwatering op orde maken.
Na de oplevering kunnen de kavels uitgegeven worden. De leden krijgen hiervoor een
uitnodiging.
iv Samenwerkingspartners
We hebben contact gezocht met het bestuur van de Heemtuin ( IVN ) dat zijn onze buren in de
toekomst waar we een samenwerking mee willen opbouwen.
De intentie is uitgesproken om elkaar te helpen waar mogelijk eventueel als dit tot de
mogelijkheden behoort gezamenlijk gebruikmaken van faciliteiten.
Op vrijdag 3 oktober gaat de secretaris naar de ondertekening van een convenant tussen de
gemeente en de vrienden van het Weusthag.
B Leden:
De Heer H Lansink stelt aan de orde dat er ook interesse is voor een ½ kavel (50 m²)
Het bestuur moet zich hierover een beeld vormen i.v.m. latere uitgiftes van de kavels.
In principe is er niets op tegen maar de mogelijke gevolgen moeten nog in kaart worden
gebracht.
5 Voorstellen van het bestuur.

a. Huishoudelijk reglement ( Bijgevoegd )
De voorzitter neemt de vergadering mee door het huishoudelijk reglement
en geeft waar nodig een verduidelijking.
Bij de website hoopt het bestuur dat deze met dezelfde naam kan worden overgenomen.
Zo niet dan zal onder een andere naam een website worden opgezet.
Er zijn geen wijzigingen voorgesteld in het reglement; de vergadering stemt unaniem in met
het Huishoudelijk Reglement.

b. Overeenkomst met de gemeente voor de tuin op het Weusthag
De gebruikersovereenkomst is door de gemeente nog niet opgestuurd, omdat de gemeente
eerst het reglement van de vereniging wil inzien. Aangezien het Tuinreglement van belang is
voor een goed beheer van het perceel, wordt dit in de vergadering besproken.
De Heer oude Lansink stelt een vraag over het plaatsen van fruitbomen in de moestuin. Hij is
van mening dat hierover iets in het Tuinreglement moet worden opgenomen.
In de volgende algemene vergadering (januari 2015) zal voorgesteld worden dat er alleen
laagstam fruitbomen en struiken geplant mogen worden.
Het Tuinreglement wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Nu het reglement (inclusief het Tuinreglement) is vastgesteld kan de secretaris dit opsturen
naar de gemeente.

c. Vaststellen contributie 2015.
Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2015 op 5 euro te laten.
De vergadering gaat hier mee akkoord.

d. Vaststellen huurprijs per kavel ( 100m²)
Het bestuur stelt voor om de kavelhuur voor 2015 op 35 euro per kavel vast te stellen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

e. Voorstel Buurtbon
Er volgt een uitleg om een bord voor de hoofdingang van de tuin te laten maken waarop de
naam van de vereniging word vermeld, uitgevoerd in natuurlijke materialen. De financiering
zou met een buurtbon kunnen.
Een tweede voorstel betreft de aanschaf voor gereedschap voor het bewerken van de
collectieve tuin. Een eerdere aanvraag hiervoor bij de provincie is afgewezen.
De heer M. Rosema heeft voorgesteld om beide voorstellen te combineren in één buurtbon.
Tevens biedt de Heer M. Rosema aan om met een medewerker van Scala om de tafel te gaan
zitten om de aanvraag goed te onderbouwen.
Eventueel kunnen ook het poot en zaaigoed voor de voedseltuin in aangevraagd worden.
E. Kleinjan zal gevraagd worden om via haar naam de buurtbon aan te gaan vragen.
De secretaris zal de lijst van wensen en kosten opstellen om later in de aanvraag te gaan
verwerken.
G Aanvulling bestuur.
i Voorzitter – in functie benoemd
Kandidaat: geen
De vergadering is de vraag voorgelegd of er iemand in de vergadering het voorzitterschap
ambieert. Hier op kwam geen reactie.
Her bestuur zoekt dan verder naar een geschikte kandidaat. Aan de leden wordt gevraagd om
ook uit te kijken naar een kandidaat.

ii Leden (2 nieuwe functies: pr/communicatie, tuinbeheer)

Kandidaten: geen
De vergadering gevraagd of men een functie in het bestuur wil bekleden.
Geen reactie van uit de vergadering. Het bestuur en de leden zoeken verder naar kandidaten.

6 Rondvraag:
Er is de vraag gesteld of er een bijeenkomst georganiseerd kon worden als de oplevering van
de gemeente plaatsgevonden had.
Het bestuur neemt dit over en zal na de oplevering een bijeenkomst organiseren op het
complex.
Kan de laatste tekening van het complex worden rondgestuurd?
De secretaris zal een dezer dagen de tekening rond sturen naar de leden.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:50 en wenst allen wel thuis.

