Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 40530480.
Secretariaat , adres kralenbeek 1171, 1104 KJ Amsterdam

Notulen ALV d.d. 14 februari 2012
Aanwezig: 26 leden Afgemeld: 5 leden
Voorzitter: N.A. Corbijn van Willenswaard
Verslag: A. Swaan
01. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom. Zij geeft aan dat het een zware periode is geweest na het
plotselinge overlijden van onze voorzitter Piet Roest. Zijn goede contactuele eigenschappen
en kordate optreden werden node gemist. Er wordt een minuut stilte in acht genomen om Piet
te herdenken.
Hierna volgt een leespauze voor het ter hand gestelde Financieel Jaarverslag en de Terugblik
Tuinschouw 2011.
02. Ingekomen stukken
Er is een aanmelding binnengekomen van de heer Teun de Bruijn, ondersteund door het
vereiste aantal handtekeningen van leden, om voorzitter van de Vereniging te worden.
03. Notulen ALV d.d. 14 februari 2011
Het verslag wordt goedgekeurd.
04. Financieel verslag 2011
De heer Duijs licht het verslag toe. De vereniging staat er prima voor. Omdat de
bezwaarschriften omtrent de ons opgelegde OZB zijn ingewilligd zijn de huurprijzen niet
verhoogd.
Verder bedankt hij de leden die zich hebben ingezet voor de vereniging, waardoor er geld
bespaard kon worden. Dit betreft vooral de leden v.d. Greft, Meijer, Ruts en Smit.
05. Begroting 2012
Er is enige discussie omtrent de opgevoerde € 350,00 (Kosten Praathuis). Het idee was een
gereedschapskast aan te schaffen, maar daarover zijn de meningen verdeeld. Besloten wordt
e.e.a. in beraad te houden.
06. Verslag Kascontrolecommissie
De voorzitter leest voor:
Weesp, 14 februari 2012
Mijne dames en heren,

Ondergetekenden hebben de financiële administratie van de penningmeester over het boekjaar
2011 gecontroleerd.
Naar aanleiding van deze controle hebben wij twee opmerkingen:
1.

2.

De penningmeester is verzocht om de (papieren) administratie van de bankzaken op
een iets andere manier te organiseren, zodat toekomstige kascontroles nog makkelijker
uit te voeren zijn.
Van enkele declaraties waren geen onderliggende bonnen in de administratie te
vinden. De kascontrolecommissie meent, dat dit in de toekomst niet meer mag
voorkomen en roept alle leden op om bij declaraties altijd de bijbehorende bonnen te
leveren.

De kascontrolecommissie meent, dat de financiële administratie over 2011 een getrouw beeld
geeft van de financiële positie van de Tuindersvereniging “Driemond” en complimenteert
onze penning-meester.
Wij verzoeken de vergadering de penningmeester decharge te verlenen.
Met vriendelijke groet,
De kascontrolecommissie:
J. Dorgelo

T.G. de Bruijn

07. Jaarverslag 2011
Jan Meijer doet een dringend beroep op alle tuinders om na het spitten of mest kruien de
paden aan te vegen.
De heer Ruts verzoekt zijn naam voortaan correct te spellen (met een s dus).
08. Tuinverhuur/Tuinschouw
Voorzitter deelt mee dat aanvankelijk alle tuinen weer verhuurd waren maar dat er twee leden
liever aan de `Kippenbuurtkant` wilden tuinieren. Zij staan nu opnieuw op de wachtlijst.
Voor wat betreft de tuinschouw van het afgelopen jaar wordt na enige discussie het volgende
besloten:
Het schouwen wordt gehandhaafd in zijn huidige vorm, d.w.z. door het voltallige bestuur.
Tuinders die niet of niet voldoende reageren op de hun gestuurde briefjes zullen worden
aangesproken. Mochten zij dan nog niet in actie komen zal hun huurcontract worden
beëindigd.
De heer Ruts verzoekt voor het komende jaar meer aandacht voor de staat van de opstallen en
dat ook in het schouwverslag te verwerken. Dit wordt toegezegd.
09. Bestuursverkiezing conform HR
De heer T. de Bruijn wordt met algemene stemmen gekozen als voorzitter. De heren J. Meijer
en A. van Schaik jr. treden toe als lid. De bestuurstaken zullen in overleg worden vastgesteld.
De heer van Schaik zal de vereniging in de Dorpsraad vertegenwoordigen. Mevr. J. Roest zal
hem bij verhindering vervangen. Het nieuwe bestuur wordt met applaus ontvangen.

10. Benoeming kascontrolecommissie
De kascommissie voor 2012 zal bestaan uit:
1. de heer P. Kalwij
2. mevr. N.A. Corbijn van Willenswaard
Reserve: mevr. J. Roest
11. Rondvraag
De heer van Ingen vraagt hoe de stand van zaken nu is m.b.t. de beschoeiing en het asbest.
Voorzitter licht toe dat er eindelijk een contract met het standsdeel is ondertekend met als
begindatum 1 januari 2010, waardoor de asbestproblematiek voor ons niet meer aan de orde
is.
De heer Meijer meldt dat een deel van de beschoeiing aan de Kippenbuurtkant begint te
rotten.
Voorzitter adviseert hiervoor zo snel mogelijk subsidie aan te vragen via de Dorpsraad.
Hierbij wordt aangemerkt dat niet duidelijk is welke instantie voor de beschoeiing
aansprakelijk is. De heer Dorgelo informeert of daarover niet een juridisch advies te krijgen
is.
De heer Meijer benadrukt nogmaals het belang van de paden te vegen na spitten of mest
kruien.
Hierna bedankt de heer Duijs de aftredende voorzitter/secretaris voor haar fantastische en ter
zaken kundige werk gedurende 12 jaren, en spreekt de wens uit dat zij nu nog lang zonder
bestuurszorgen en in gezondheid kan tuinieren. Er zijn bloemen en een presentje en er is groot
applaus.
Ook de dames van de koffie worden weer hartelijk bedankt en daarna sluit de inmiddels
ex/voorzitter de vergadering.
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