
 

ALGEMENE VERGADERING D.D. 25 MAART 2015 

  

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet allen welkom. 
De voorzitter vraagt één minuut stilte voor de leden die afgelopen jaar zijn overleden. 
Aanwezig stemgerechtigde leden: 44.  
Afmeldingen: M. Verwaal tuin 218, P. van Sliedregt tuin 260 en D.P. Drop erelid. 
 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2014 
Geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Afmeldingen: D. Drop, P. van Sliedregt en het AVVN 
Er zijn 3 mails binnengekomen voor een verzoek aanpassing artikel 25 punt 17 van het 
Huishoudelijk Reglement. 
Verslag en décharge van kascontrolecommissie voor afgelopen boekjaar. 
 

4. Jaarverslag 2014 van de secretaris 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

5. Verslag kascommissie 
Décharge is ontvangen.  Het bestuur dankt de kascommissie (de heren De Boer, Twigt, 
Kortland, Thijssen, Hartkamp en mevrouw Vervoort) voor hun werk dit jaar. 
De heer Kortland vond het a. gezellig, b. een hoop werk en c. het zag er heel goed uit. 
 

6. Financieel verslag 2013/2014 van de Penningmeester 
Ben Tebrugge geeft een toelichting op de cijfers via een presentatie. 
 

7. Begroting 2014/2015 
Ben Tebrugge geeft een toelichting op de cijfers via een presentatie. 
Ben dankt de kascommissie voor hun werk. 
 

8. Verkiezing kascommissie 
Er zijn 4 leden die herkiesbaar zijn. De heren De Boer, Twigt, Kortland en Thijssen en allen 
worden herkozen. Mevrouw Vervoort is niet aanwezig. 
Zijn er personen die zich beschikbaar stellen voor de kascommissie?  
De heer G.T. Bakker van tuin 307 stelt zich beschikbaar. 
 

9. Bestuursverkiezing 
Penningmeester: B. Tebrugge is herkiesbaar. 
Verzekeringen: F. Ergin is herkiesbaar. 
Er zijn geen tegenkandidaten binnengekomen. 
Alle kandidaten zijn herkozen. 
 

10. Voorstel aanpassing artikel 25 punt 17 
De heer Houtkamp, mevrouw Streefkerk en de heer Van Essen hebben alle drie een verzoek 
ingediend tot wijziging van het gebruik van de verbrandingsmotoren. Onder 
verbrandingsmotoren wordt verstaan, alle motoren en aggregaten die draaien op brandstof. 
Voorstel 1:  
Avonduren laten vervallen, maar wel van maandag t/m zaterdag van 09.00 - 12.00 uur. 
Voorstel 2:  
Avonduren laten staan en een verruiming op de zaterdag van 09.00 – 12.00 uur. 
Voorstel 3: bijna gelijk aan voorstel 2. 



De avonduren laten vervallen zou niet eerlijk voor de werkende mensen. 
Voorstel bestuur: de avonduren handhaven en een verruiming op de zaterdag van 9.00 tot 
12.00 uur. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. Het  Huishoudelijk Reglement zal 
aangepast worden. Nieuwe exemplaren komen binnenkort beschikbaar en de aangepaste 
versie zal op de website worden geplaatst.  
 

11. Rondvraag 
De voorzitter zegt dat het bestuur in verband met een groot aantal betalingsachterstanden 
veel post aangetekend moet versturen. Dit is aan de voorkant te voorkomen. In december 
wordt de factuur verstuurd. Als er moeite is met betalen, kom dan naar een bestuurszitting 
voor een betalingsregeling. Dat is altijd bespreekbaar.  
 
Welke tuinen hebben een rondvraag? 
78 , 415, 379. 
 
78: Vraag: de heer De Gids zegt dat er gesproken wordt over betaald parkeren bij de flats. 
Dat betekent dat men gaat parkeren onder de metro en er dus geen plek meer overblijft voor 
de tuinders.  
Antwoord: de voorzitter heeft deze signalen ook opgevangen. Het is nog een discussiepunt. 
De bewoners en de bewonersvereniging West zijn het er in ieder geval niet mee eens. Er 
vinden hierover nog gesprekken plaats met de gemeente.  
Vraag: mevrouw De Gids ziet op het baggeroverzicht dat 2 rijen tuinen niet genoemd staan. 
Antwoord: tuinen grenzend aan een gemeentesloot hoeven niet te baggeren. Dat wordt door 
de gemeente gedaan. Deze tuinen krijgen wel een oproep om elders te helpen met  
baggeren.  
340: Vraag: de heer De Jong vraagt wat er gebeurt als iemand niet komt opdagen om te 
baggeren.  
Antwoord: die krijgt dan een boete conform het besluit in de ledenjaarvergadering van 2014 
en wederom een oproep. 
415: Vraag: de heer Kleinekoort vraagt naar de stand van zaken voor plaatsing van de 
zonnepanelen. 
Antwoord: vorig jaar juni zijn 38 panelen geplaatst op het dak van het verenigingsgebouw. 
Vraag: In de begroting staat geen reservering meer voor afsluiten van het complex. 
Antwoord: het vergt een flink kapitaal en geeft geen garantie dat er niet meer zal worden 
ingebroken. Bij Thurlede is het complex volledig afgesloten, maar er wordt toch nog steeds 
ingebroken. 
379: Vraag: de heer Huijgen vraagt naar de stand van zaken vervanging Zonne-
energielantarenpalen op het complex. In november was de aannemer met opname bezig. De 
zonne-installaties zijn nog niet vervangen.  
Antwoord: de voorzitter zal hierover navraag doen bij team Vastgoed en Grondzaken van de 
gemeente.  
Vraag: in het pad is ca. 10 meter asfalt stuk gereden door de verhakselaar.  
Antwoord: dat wordt gerepareerd. Hier en daar zijn de paden slecht en dat wordt ook 
aangepakt. 
Vraag: waarom mogen de heggen niet hoger zijn dan 80m cm.  
Antwoord: dat is een gemeenteverordening. Het fungeert ook als sociale controle. Als je niet 
over de heggen kunt kijken zie je ook niet of er ongewenste personen op de tuin zijn. 
Groenvoorziening heeft daar niets mee te maken en mogen de heggen niet snoeien. De 
tuinders zijn hier zelf verantwoordelijk voor.   
 

12. Sluiting 
De voorzitter dankt aanwezigen voor het bijwonen van de algemene vergadering. 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur. 
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