
ALV Tuinvereniging Middelwaert 2018

woensdag 7 maart 2018

Aanwezig: 36 leden..
Afgemeld: 36 leden.
Niets vernomen van: 31 leden.

1. Opening
- Ria bedankt een ieder voor de pretge en behulpzame samenwerking.

2. Ingekomen stukken
- 36  mensen hebben zich afgemeld.
- Huurovereenkomst gemeente

3. Notulen vorige jaarvergadering (maart 2017)
- Geen opmerkingen

4. Winst/verliesrekening 2017
- Het dienstjaar 2017 is afgesloten met een verlies van 631,97 euro. Dit is grotendeels toe 

te schrijven aan de afschrijvingen op diverse onderdelen tot en bedrag van 380 euro. 
( aanschaf expansievat, uitbreiding tuincomplex en egaliseren tuinpaden)

- Het daadwerkelijke verlies bedroeg over 2017 daarom 251,97 euro.
- De ledenvergadering gaat unaniem akkoord met deze fnanciële gegevens.
- Het eigen vermogen is hoog, dit wordt gehandhaafd. In de toekomst kan daar de 

investering voor een nieuw volkstuincomplex uit gefnancierd worden. Een andere opte 
is interen door de huur niet te verhogen ondanks de huurverhoging van de gemeente.

5. Verslag Kascommissie 2017
- De kascommissie bestaande uit Ria Kniest en Marty Suijkerbuijk heef alle stukken en 

bescheiden, betrekking hebbende op de exploitate over de periode van 1 januari 2017  
t/m 31 december 2017 van de volkstuinvereniging Middelwaert gecontroleerd en 
akkoord bevonden. Op voorstel van de kascommissie wordt door de algemene 
ledenvergadering de penningmeester gedechargeerd over het jaar 2017, en daarbij ook 
het bestuur i.v.m. de gedeelde verantwoordelijkheid.

- Benoeming kascommissie 2018
- Marty Suijkerbuijk is afredend en wordt bedankt voor zijn werkzaamheden. Ria Kniest 

blijf nog een jaar lid van de kascommissie en de vacature wordt opgevuld door het 
reservelid Theo Wolters. Pieter Jan Boon wordt benoemd tot nieuw reservelid.

6. Vaststelling contribute volgend jaar en huur voor 2019
- Vaststelling contribute, tuin- en sleutelborgen en tuinhuur per m2 voor 2018
- Op voorstel van het bestuur blijven de bedragen ongewijzigd.
- De contribute bedraagt 20 Euro, met een kortng van 5 euro bij tjdige betaling.
- De sleutelborg blijf 20 euro, ook te voldoen bij vervanging van sleutels en bij verlies.
- De tuinhuur blijf gehandhaafd op 0.40 euro per m2. 
- In verband met de jaarlijkse forse verhoging van de huur van het complex aan de 

gemeente Mook en Middelaar zal bezien worden of een eventuele verhoging in de 
komende jaren noodzakelijk is.

- Een eventuele inkrimping van het eigen vermogen kan dan alsnog ter sprake komen.



7. Vaststelling begrotng
- De penningmeester en het lid van de technische commissie geven een toelichtng over 

de gepresenteerde bedragen, hierna keurt de Algemene ledenvergadering de begrotng 
voor 2018 voor akkoord.

8. Bestuursverkiezing
- Marianne Wijnen en Henk Busser zijn afredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen 

tegenkandidaten gemeld en daarmee zijn zij herkozen.
- Het bestuur stelt als nieuwe bestuursleden voor: Herman Voet en Lenneke Peters (dit ter

uitbreiding van het bestuur en als mogelijke vervanging t.z.t.) Er zijn geen tegen-
kandidaten en daarmee worden zij door de vergadering gekozen tot bestuurslid.

- Marty Suijkerbuijk heef zich bereid verklaard zich te oriënteren op de technische zaken 
door mee te lopen met de betrefende bestuursleden

- Schema van afreden van het bestuur ziet er als volgt uit:
- 2019: Cees van Dalen
- 2020: Ria Kluts en Paul van Grinsven
- 2021: Lenneke Peters, Herman Voet, Marianne Wijnen en Henk Busser

9. Diverse punten
- Overhangende takken; overhangende takken worden weggesnoeid indien nodig door de 

maaiploeg.
- Zwart opleveren tuin per 1 januari. Mocht dit niet lukken dan wordt op kosten van het 

vertrekkende lid een tuinbedrijf ingeschakeld.
- Honden op de tuin: dit seizoen wordt besloten of we daar nog langer mee doorgaan, 

i.v.m. hondenpoep op de paden. Verbetert dit niet, dan komt er een geheel 
hondenverbod op de volkstuin.

10. Rondvraag
- Is het ruilen van planten en/of producten via de website mogelijk?
- Kan het jaarverslag vermeld worden op de website?

11. Sluitng
- Marten Janssen houdt een presentate over het telen van aardappelen, de mogelijke 

risico’s daarvan en hoe dat te voorkomen.


