
NOTULEN   Algemene Leden Vergadering (ALV) zaterdag 25 september 2021

Volkstuindersvereniging Zandvoort,  Duinpieperspad 2, 2041XZ Zandvoort
1. De voorzitter opent de vergadering

Hij feliciteert beoogde penningmeester Jaap Mijwaart met zijn huwelijk (gisteren) met Yvonne.
De voorzitter benoemt zijn hulp in het nieuwe boekhoudprogramma en bedankt hem en Audrey voor
hun hulp daarin.
De voorzitter meldt dat de QR (corona) code ook voor onze kantine geldt en vraagt iedereen zijn
verantwoording hierin te nemen. Terras is uitgezonderd, geen QR code dan buiten naar de wc.

De op de ALV  uitgedeelde Tompoezen zijn gedoneerd door de Vomar waarvoor dank!

2. Mededelingen

Voortaan 1x per jaar vergaderen ipv 2x per jaar.
In navolging van de Statuten van de vereniging zal het bestuur voortaan 1x per jaar een Algemene
Ledenvergadering (ALV) bijeen roepen. Uiteraard is een extra ALV, indien nodig, altijd mogelijk.

Hierop is geen commentaar, iedereen is akkoord.

Noodfonds: helft inkomsten kandidaten gebruiken.
Om een “potje” te creëren voor onvoorziene omstandigheden, extra onderhoud etc. is het bestuur
voornemens om de helft van de inkomsten die door de contributie van de kandidaatleden binnen komen
hiervoor te gebruiken.

Hierop is geen commentaar, iedereen is akkoord.

Afscheid Alette Bol
We bedanken Alette voor haar inzet in het het bestuur en zijn erg blij dat zij zich voor de kantine zal
blijven inzetten, veel plezier en succes! Zij kreeg een presentje en applaus!

Vuilcontainers 1ste weekend oktober/ Opruimdag
1, 2 & 3 oktober staan er op de 2de parkeerplaats grote groenbakken en vuilcontainers klaar voor alle
tuinders die hun overtollig afval kwijt willen.

geen opmerkingen

Automatische incasso introduceren
Om met onze tijd mee te gaan en de boekhouding makkelijker te maken zullen we in 2022 automatische
incasso gaan introduceren voor de jaarlijkse contributie etc. We zullen daarbij beginnen bij de
kandidaatleden en nieuwe tuinders maar verzoeken vriendelijk aan álle leden om ons hiervoor een
machtiging te geven. Een mail met uitleg hierover zal volgen.

geen opmerkingen

3. jaarverslag bestuur

Tuinjaar 2020/21, een beknopt overzicht

● Corona! Allesomvattend...alles anders…constant schakelen, nieuws volgen en maatregelen
nemen, aanpassen, aanpassen, aanpassen!

● Kantine dicht, voorraad verkocht aan tuinders,  Etc….
● Tuinwinkel Corona-proof verkoop gestart met facturen maandelijks
● Toilet gebouw is geschilderd door gemeente/Spaarnelanden
● nieuwe hekken zijn akkoord gemeente, levering + plaatsen volgt
● grote wilgen gesnoeid op/bij tuin 41 en 50
● diverse keren houtsnippers gekregen gemeente



● compost gekregen gemeente
● bomen aan de dijk hebben vergunning voor snoeien
● WBTR ingepast in statuten en klaar voor akkoord leden
● HR aangepast voor akkoord leden
● MIVA toiletbeugels
● diverse rondleidingen gegeven aan kandidaatleden
● met NL DOET diverse groene klussen opgepakt
● opknappen Jeu de Boulesbaan, groen/rotstuin
● kastenwand keuken kantine gekregen van Pluspunt
● nieuwe stoelen terras
● nieuwe parasols terras
● nieuwe stoelen kantine
● papieren wegwijzer nieuwe tuinders gemaakt
● wateronderzoek afgerond
● nieuw boekhoudprogramma + penningmeester
● traktor verkocht
● rechtsbijstandsverzekering
● algemene pompen (worden) gerepareerd
● algemeen groen planten gekocht diverse plekken
● bordje border Sylvia/Elly
● toiletten op 2de parkeerplaats als proef
● Tweedehands beamer gekocht voor kantine activiteiten
● parkeerplaatsen onkruidvrij gemaakt door gemeente
● Formule 1 borden etc….

Geen opmerkingen vanuit de leden, voorzitter bedankt Spaarnelanden en Gemeente voor de fijne
samenwerking.

4. Vaststellen notulen ALV 28-08-2020

geen opmerkingen

5. Vaststelling/stemmen Resultatenrekening 2020
De kascommissie is akkoord.
geen opmerkingen

6. Vaststelling/stemmen Projectkosten 2022
De kascommissie is akkoord.
geen opmerkingen

7. Stemmen/uitleg wijzigen tekst Statuten + Huishoudelijk Reglement t.b.v. WBTR

Eén opmerking: bomen van 5 meter zijn wel hoog, kan dat niet lager?
Na overleg met de aanwezigen is er besloten en akkoord van allen dat de bomen maximaal 4 meter hoog
mogen (in het HR) en 2 meter uit de kant (van de buren). Dit zal in het HR worden aangepast.

8. Ingekomen stukken leden

geen.

9. Vacatures commissies/bestuur
- stemmen penningmeester Jaap Mijwaart

Jaap vertelt nog even kort over zijn achtergrond.



- stemmen op kandidaten kascommissie: Fred Kuiters en Marco Langebeeke

Marco en Fred vertellen nog even kort iets over zichzelf ter introductie.
Voorzitter bedankt Fred voor tip over wegwijzer nieuwe tuinders.

10. Gouden schoffel en vrijwilliger van het jaar, wie zijn dit jaar onze toppers?

Uitreiking prijzen: Andries ter Wolbeek = vrijwilliger van het jaar en Piet van Staveren krijgt de gouden
schoffel. Voor beide applaus!

11. Rondvraag

Andries ter Wolbeek noemt nog even dat de groenbakken bedoeld zijn voor groenafval
van het Algemeen Onderhoud en dat ze alleen beschikbaar zijn voor de tuinders indien ze
nog niet vol zijn. Zijn tip: composteren, kuil graven of zelf afvoeren als je veel hebt.
Let ook op dat je geen zand en grond in de bakken doet.

Aldo Wobma: kunnen we geen AED aanschaffen?
Voorzitter: daar is het bestuur al mee bezig en de gemeente zal er eentje doneren zodra zij
daar weer een potje voor hebben, de AED komt dan te hangen op het Duinpieper[ad
zodat ook de manege erbij kan. Een training hiervoor zit dan ook in de planning alsmede
een training voor brandblussen (kantine).

+

Kunnen de Jeu de Boulers aub opletten dat hun fietsen/scootmobielen zoveel mogelijk
boven bij de parkeerplaats blijven en als het echt niet anders kan dan alles aan één kant
zetten zodat je nog ruimte hebt op het pad om erlangs te kunnen.

Fred Kuiters: kan de resultatenrekening volgend jaar weer vergelijkend zijn met het jaar
ervoor? Dat is handig.
Penningmeester: dat ging dit jaar niet door verschillende aangemaakte posten, dat zou
het juist minder duidelijk hebben gemaakt. Volgende keer zullen we er weer naar kijken.

Het stemburo bestond uit: Andries ter Wolbeek, Piet van Staveren, Marco Langebeeke, Cees Mettes.

Uitslag stemmen:
Noodfonds: helft inkomsten kandidaten gebruiken 36 voor 2 tegen 1 blanco
Vaststellen notulen 28-08-2020 39 voor 0 tegen
Vaststelling Resultatenrekening 2020 39 voor 0 tegen
Vaststelling Projectkosten t/m 2022 39 voor 0 tegen
Wijzigen tekst Statuten + Huishoudelijk Reglement t.b.v. WBTR 39 voor 0 tegen
Penningmeester Jaap Mijwaart 39 voor 0 tegen
Kascommissie Fred Kuiters 39 voor 0 tegen
Kascommissie Marco Langebeeke 39 voor 0 tegen

Er was 1 blanco stemformulier ingeleverd.


