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Ledenvergadering 30 januari 2018

Aanwezig: de dames L. Wonink, M. Wonink, E. v.d. Sman, S. Gökan, J. 
Brinkmann, D. Kleine Punte, M. Özdemir, H. Gijlers, M. Doornbosch, W. ter 
Wengel en de heren R. Cosijn, H. Stopel, C. Oude Lansink, H. Lansink en A. 
Wonink. 
Afwezig m.k.: de dames D. v. Bavel, L. Heesink, N. Mucuk en de heren N. Stroes,
J. Dekker, A. Doornbosch en A. Cetin. 

1. Opening
André Wonink opent de vergadering en heet in het bijzonder Joke Brinkmann 
welkom, die herstellende is na een ingrijpende operatie. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Mededelingen
J. Dekker, D. van Bavel, L. Heesink en N. Mucuk zijn wegens ziekte afwezig. 
N. Stroes, A. Doornbosch en A. Cetin zijn verhinderd.
2017 was een redelijk goed jaar, al konden we pas laat starten. 
Als het weer niet verandert zal ook dit jaar pas laat gestart kunnen worden. 

3. Verslagen ledenvergaderingen

 De algemene ledenvergadering van 31 januari 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld: 
http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/wp-
content/uploads/2016/02/20170131-Verslag-van-Algemene-
ledenvergadering.pdf 

 De ledenvergadering van 25 maart 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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4. Jaarverslag 2017.

 Opgemerkt wordt dat op de website te lezen is dat donateurs ook eens per
jaar geïnformeerd worden d.m.v. een bijeenkomst. Gebeurt dat ook? W. 
ter Wengel legt uit dat, omdat op dit moment vrijwel alle donateurs 
partner zijn van een lid, besloten is de donateurs ook uit te nodigen voor 
deze ledenvergadering. Zij ontvingen een aparte uitnodiging. 
De voorzitter geeft aan dat de opkomst van de leden ongeveer 55% was, 
wat als redelijk kan worden beschouwd. 

 De gewassen hebben het aardig goed gedaan: 
http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/wp-
content/uploads/2017/03/Oogst-2017.pdf.

 Er is een experiment gepland met het telen van wintertuinbonen.

 De samenstelling van de zaai- en pootgroep is gewijzigd, zij trekken dit 
jaar de kar, maar de natuur bepaalt zoals altijd wanneer er geoogst kan 
worden. 

 De aangeschafte tuinploeg is door Nico Stroes en André Wonink op een 
kavel van 10 meter bij 10 meter uitgeprobeerd. Het kostte een half uur 
om het stuk om te ploegen. Voor de hele voedseltuin rekenen we op een 
hele ochtend. 

 Andre Wonink, Henk Lansink en Nico Stroes zijn bereid gevonden als 
onderhoudsploeg aan de slag te gaan. Zij zullen werkzaamheden 
verrichten die anders blijven liggen en tussendoor de bedden frezen. 
Evenals het grasveldje maaien waar de fruitbomen staan. 
http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinbeheer/w
erkgroepen/ 

 Werkmomenten zullen op dezelfde tijdstippen zijn als voorheen. Het meest
ideaal zou zijn als iedereen iedere week een keer zou kunnen komen. Er 
wordt gevraagd of het seizoen niet door kan lopen. Na de gezamenlijke 
afsluiting voelen veel leden zich schijnbaar niet meer verplicht om iedere 
week te komen om de resterende groenten te oogsten. Opgemerkt wordt 
dat er ook leden zijn die wel op een middag willen komen, maar liever niet
’s morgens. Als de zaai- en pootgroep ook in de winter groenten gaat 
verbouwen, zal er ook door leden gewerkt moeten worden. De voorzitter 
oppert dat we misschien het tuinseizoen niet moeten afsluiten en na het 
ingaan van de wintertijd de leden per mail moeten laten weten wat er 
wanneer gedaan moet worden. Na enige discussie stelt de voorzitter voor 
hier verder over te praten bij het agendapunt ‘uitbreiding werkmomenten’.
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http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinbeheer/
moestuinagenda/  

 Willy ter Wengel laat weten dat ze door een lid is gewezen op een foutje 
m.b.t. het aantal fruitbomen, er zijn zes appelbomen geplant en één 
pruimenboom. 
http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinplanten/f
ruitbomen/ 

 André Wonink vertelt dat hij samen met de zaai- en pootgroep naar de 
Voedselbank is geweest voor een evaluatie. Medewerkers van de 
voedselbank hebben verzocht geen uit de kluiten gewassen courgettes 
meer aan te leveren. Hij vraagt de leden bij het oogsten er op toe te zien 
dat de courgettes niet groter worden dan 14 à 20 cm.

Het jaarverslag wordt hierna akkoord bevonden. 

5. Financiële verantwoording

 Verslag van de penningmeester
Henk Lansink geeft aan dat door de aanschaf van de tuintrekker en de 
bosmaaier het saldo flink is gedaald. Het banksaldo is t.o.v. vorig jaar € 300,-
lager. Dankzij de donatie van medewerkers van de gemeente Hengelo, € 
485,-, is er nog genoeg in kas. Er zal echter dit jaar gespaard moeten worden
voor de toekomst. 

 Kascommissie

Madelon Wonink en Rinske van Rijs vormden de kascommissie. Na controle is 
de kas door hen in orde bevonden en zij verlenen het bestuur decharge. 

 Begroting
Henk Lansink licht de begroting toe. Er zijn worden 2018 geen grote uitgaven
verwacht.

 Verkiezing kascommissie
De kascommissie voor 2018 bestaat uit Madelon Wonink en Joke Brinkmann, 
Eva van der Sman is reserve.
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 Vaststellen contributie 2018 en kavelhuur 2018
De voorzitter stelt voor om de contributie en kavelhuur niet te verhogen. De 
leden gaan hiermee akkoord.

De voorzitter bedankt Roel voor het verzorgen van de website en overhandigt 
hem een bos bloemen.
Marga Doornbosch wordt bedankt voor de vele koppen koffie en thee die ze op 
werkmomenten voor de leden inschonk. Zij ontvangt eveneens een bos bloemen 
van de voorzitter. 

PAUZE

6. Bestuur

a. Vacatures

 De voorzitter is aftredend 
Er hebben zich geen kandidaten gemeld. André is bereid om een nieuwe periode 
van drie jaar aan te blijven. Hij wordt unaniem herkozen.

 Uitbreiding bestuursleden
Ook voor het bestuur hebben zich geen kandidaten gemeld.
Hij vraagt de leden om rond te zien naar mensen die van betekenis zouden 
kunnen zijn voor onze vereniging. Als bestuurslid, maar ook als men anderszins 
voor de vereniging wat zouden kunnen betekenen zijn ze welkom. Hij noemt als 
voorbeeld Roel die voor ons de website voortdurend actualiseert en verfraait.

b. Voorstellen bestuur

 Boeteclausule opleveren kavel. 
André Wonink schetst hoe kavels die door ex- leden niet netjes worden 
achtergelaten voor extra werk en kosten zorgen. Tijdens de 
ledenvergadering van 25 maart is daarom afgesproken het voorstel van 
Cobie Oude Lansink om de borg te verhogen uit te werken. Het bestuur 
stelt niet voor om de borg te verhogen , maar om in het inschrijfformulier 
een boeteclausule op te nemen. Er volgt enige discussie over wat ‘schoon’ 
is. De conclusie is dat alles wat geen plantengroei is verwijderd moet 
worden. Na het voorlezen van de betreffende clausule gaan de leden met 
toevoeging van deze regels in het inschrijfformulier akkoord. De bestaande
leden (met kavel) wordt gevraagd op een formulier hun handtekening te 
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zetten, waarmee ze de clausule ook ondertekenen voor de door hen 
gehuurde kavel. De aanwezige leden met kavel tekenen. De niet-
aanwezige leden met een kavel zal z.s.m. gevraagd worden te tekenen.

 Verhoging contributie i.v.m. snoeien heg
De aanschaf van de bosmaaier biedt de mogelijkheid de heg om het 
complex snel te snoeien. De onderhoudsploeg zou de gehele heg willen 
snoeien tegen betaling van de benzinekosten. Het bestuur stelt daarom 
voor om naast de contributie en kavelhuur de leden met een kavel € 1,- 
extra in rekening te brengen. De leden stemmen hiermee in.

 Kosten inhuren bosmaaier
Leden kunnen de onderhoudsploeg met bosmaaier inhuren. Kosten €15,- 
per kavel. De leden gaan akkoord.

 Kosten inhuren tuinploeg. 
Leden kunnen de onderhoudsploeg met tuinploeg inhuren. Voor ploegen 
kavel wordt €35,- voorgesteld, evenals voor frezen kavel. De leden gaan 
akkoord.

 Stemming lidmaatschap voor aspirant-leden.
De voorzitter stelt voor het aspirant-lidmaatschap van de heer Dekker om 
te zetten in lidmaatschap. De leden stemmen hiermee in.

 Uitbreiding werkmomenten. 
Na wederom enige discussie over de werkmomenten stelt André Wonink 
voor dit onderwerp te parkeren. Wel zullen indien van toepassing mails 
uitgaan met de oproep te komen helpen als er gewerkt moet worden voor 
of na het seizoen.

 Gevraagd wordt hoe nat de grond is.
Roel vertelt dat de opnamecapaciteit van de plek waar onze moestuin ligt 
het natste is van de hele omgeving. Zoals hij het ziet zullen we het alleen 
kunnen verbeteren door of te draineren of door het ophogen van de grond.
http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/bodem/water/ 

7. Mededelingen
Geen. 

8. Rondvraag
- Cobie Oude Lansink: zijn er kavels vrij. Ja, twee.
- Cobie wil graag met de zaai- en pootgroep meepraten zodra met de aanleg van
de bedden wordt begonnen. Hij is van mening dat door het aanleggen van 
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smallere paden het onderhoud makkelijker zal worden en er meer geproduceerd 
kan worden. Hij vraagt de leden van de zaai- en pootgroep hem te laten weten 
wanneer er wat gedaan kan worden, zodat hij, zoals voorheen, kan werken in de 
tuin op de tijd die voor hem geschikt is.
- Meral Özdemir: een verzoek aan de leden om de paden schoon te houden.
- Sevgiye Gökcan: mogen we weer mest uit de mestbak gebruiken? Ja.

9. Sluiting
André Wonink dankt iedereen voor hun komst en inbreng en sluit de 
vergadering. 
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