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Notulist: Xander van Riele 
 
Opening 
Hans de Vos opent de ALV, heet iedereen van harte welkom. Een bijzondere ALV  in een 
bijzonder jaar. Niet allen bijzonder vanwege de corona waardoor er geen klusochtenden 
zijn geweest en de winkel gesloten is gebleven, maar ook vanwege het feit dat er maar 
liefst 30 nieuwe tuinders bij zijn gekomen waarmee de Wiers bijna vol zit. Het Klaphek 
is eigenlijk altijd al vol, zodra er een tuin leegkomt wordt die direct weer verhuurd. 
 
Niet alles is soepel verlopen met name door de beperkte bezetting binnen het bestuur 
waardoor er keuzes gemaakt moesten worden en sommige zaken dus zijn blijven liggen. 
Denk hierbij bijv. aan het schouwen. 
 
Vaststellen notulen 11 april 2019 
De notulen worden doorgenomen.  Opmerking: De tekst “Er wordt gesuggereerd dat het 
bestuur onvoldoende oog heeft voor de belangen van het Klaphek. Het bestuur stelt voor 
om met een aantal vertegenwoordigers vanuit het Klaphek om de tafel te gaan om de 
knelpunten te bespreken.” hoort niet bij ‘Stand van zaken jubileumboek’. Er hoort een 
koptekst boven, ‘Klaphek’. Er zijn verder geen vragen/opmerkingen op de notulen. Deze 
zijn bij deze vastgesteld. 
 
Financiën  
 
Jaarverslag 2019 
We hebben een positief saldo van €1.456 euro overgehouden waarbij er ook nog een 
reservering is gedaan voor de bouw van het nieuwe clubhuis van €10.000,- 
 
Toelichting balans:  

• reservering van €55.414,- voor het nieuwe clubhuis.  
• Investering van de bijenstal is verder afbetaald met de opbrengst van de verkoop 

honing. Vraag: in hoeverre is er financiële winst behaald voor de vereniging door 
het voorfinancieren van de bouw van de bijenstal? Dat is niet het geval. Jan Baas 
licht toe: De bijenstal is van de vereniging. Er is dus geen sprake van een 
verstrekte lening.  

• Er is een reserve van €16.000,- die staat voor onverwachte gebeurtenissen. 
 
Inkomsten/Uitgaven 

• Verbouwen voor de voedselbank; Albert licht toe wat hij in het afgelopen jaar 
verbouwd heeft. Hij kiest voor vlot groeiende groenten om zo een regelmatige en 
voldoende aanvoer te hebben. Er is in 2020 nog nooit zoveel verbouwd. De 
voedselbank is er enthousiast over. Vers van de tuin!  

•  Jubileumfeest heeft iets meer gekost dan begroot, maar we kijken er met plezier 
op terug. 

• Winkel heeft het in 2019 ook goed gedaan. Zowel financieel als de bijdrage die 
het levert aan de gezelligheid op de tuin. 

 
Vragen: 



• wat zijn de kosten voor de voedselbank? De vereniging stelt een tuin ter 
beschikking waar Albert geen pacht over hoeft te betalen.  Voorstel om meer geld 
ter beschikking te stellen voor dit project. Dit punt zal als voorstel worden 
ingebracht op de volgende ALV. 

 
Kascommissie: 
Bestaat uit Jan Hollestelle en Cees-Jan van der Eijk. De kascommissie is akkoord met 
het jaarverslag. Jan en Cees-Jan zijn niet aanwezig, de formele decharge zal worden 
geagendeerd voor de volgende ALV. 
 
Samenstelling bestuur/vrijwilligers 
We zijn hard op zoek naar vrijwilligers. Voor zowel het bestuur als andere klussen op 
de tuin. Met de huidige omvang van de actieve leden lukt het niet om alles wat we 
willen nog uit te kunnen voeren. Zowel Fons als Hans geven aan dat ze erover 
denken om per volgend jaar hun huidige functie te beëindigen.   
Er zal in de komende nieuwsbrief een oproep worden gedaan om leden te 
benaderen. Daarnaast zullen er ook uitwerkingen voor alternatieve scenario’s 
worden gemaakt en gepresenteerd. 
Verzoek is om enige duidelijkheid te scheppen in welke vrijwilligers er gezocht 
worden. Er zal dan ook een korte beschrijving worden opgesteld door het bestuur 
zodat er meer duidelijkheid verschaft wordt. Daarnaast kunnen leden het huidige 
bestuur altijd benaderen en het gesprek aangaan over de mogelijkheden die er zijn. 
  
Rondvraag: 
• Toop van Meerwijk; Tijdens de coronatijd is de WC gesloten geweest. Nu weer 

open. Toop kan het niet meer alleen. Er wordt dus gevraagd om de WC schoon te 
houden en of er leden zijn die kunnen helpen bij het schoonhouden van de 
toiletten. 

• Han Donker; kan de volgende ALV in januari/februari worden gehouden? In 
ieder geval zo vroeg mogelijk. Streven is om dit begin maart te houden. 

• Han Donker; Er is gecommuniceerd dat er geen verkoop was, terwijl in de loop 
van het jaar wel bleek dat een en ander verkocht werd. Oproep om dit volgend 
jaar beter te communiceren. Het bestuur neemt dit ter harte. 

• Anke Sloots; is het aan te geven wat het nieuwe clubhuis gaat kosten? Binnenkort 
ontvangen we offertes van aannemers en hebben we een indicatie.  Op de 
volgende ALV zal er uitgebreid worden gesproken over de nieuwbouw, de 
mogelijkheden, financiering, gebruik, etc. 

• Albert Zuring kaart het rattenprobleem aan.  Het begint wel met een goede 
hygiëne. Er is enige tijd geleden de expertise ingeroepen van een rattenbestrijder. 
Deze heeft destijds aangegeven dat bestrijding geen zin heeft. Als de leden hun 
tuinafval op hopen gooien en afgevallen fruit laten liggen. Het bestuur meldt 
nogmaals dat meldingen van ratten aan het bestuur moeten worden doorgegeven 
zodat we een idee krijgen van de omvang en de locaties waar er overlast is. 

 
Sluiting 
Hans sluit de vergadering en dankt eenieder voor de aanwezigheid. Pete Brown voor het 
meenemen en bedienen van de geluidsinstallatie. 
 
 


