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www.avvn.nl info over natuurlijk tuinieren en meer...

Concept Notulen van de algemene ledenvergadering
d.d. 24 maart 2018
Aanwezig bestuur:
Voorzitter
Penningmeester
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Afgevaardigde AVVN

Dhr. Ron Wolvekamp
Dhr. Rob le Noble
Mevr. Margreth Lampe
Mevr. Hélène Mank
Dhr. Gert Vermeulen
Mevr. M. Vlaardingerbroek

Van de 142 leden waren er 55 stemgerechtigde leden aanwezig. Afgemeld hadden zich 9 leden. De
zaaicommissiedames hadden zich wegens achterstand afgemeld. Dit door het slechte weer van de laatste
tijd.
1. Voorzitter Ron Wolvekamp opent om 10:10 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom en in
het bijzonder mevr. Vlaardingerbroek, afgevaardigde AVVN.
Gezamenlijk nemen we een minuut stilte in acht ter nagedachtenis aan alle leden, partners en dierbaren
die ons afgelopen jaar ontvallen zijn.
Enkele leden merken op dat de namen van leden welke zich afmelden wel genoemd worden en de namen
van de ons ontvallen leden niet. Voorzitter Ron Wolvekamp stelt dat we alle ontvallenen verbonden aan
leden zoals familie, vrienden, partners, kennissen enz. wel of niet gekende dierbaren herdacht kunnen
worden.
2. Huishoudelijke mededelingen betreffende koffie, thee en niet te vergeten de presentielijst.
3. De notulen van de ALV d.d. 18 maart 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Ingekomen stukken:
-Brief van de kascontrolecommissie om decharge te verlenen aan de penningmeester.
-Mail mevr. A. van Oosterom van tuin 24 over haar nare ervaring in de avonduren met jongeren bij het
voorhek en later het achterhek (toegang Schollebos)
Advies te kijken naar betere beveiliging van de toegangen.
-Mail van Serge Berkhout voor aankoop AED, desnoods contributieverhoging van € 10,00
-Mail van mevr. Vink, tuin 68 vraag naar de stand van zaken m.b.t. vernieuwing beschoeiing.
-Afmeldingen van 9 leden (zie boven).
5. Het verslag van het secretariaat over 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. De penningmeester Rob le Noble geeft een toelichting op het financieel verslag van 2017. Hij refereert
aan een inkomstenderving van € 7.000,00 door het vertrek van de Bridgeclub.
Enkele leden hebben wat vragen over het verhuren van de kantine aan derden en/of leden voor feesten
en partijen. Dat is wegens concurrentievervalsing en het ontbreken van vergunningen niet meer mogelijk.
Wel is er een mogelijkheid voor vergelijkbare verenigingen.
Het Financieel verslag wordt vastgesteld.
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De kascontrolecommissie bestaande uit Dhr. Brouwer en Dhr. Boster geven de vergadering een positief
advies m.b.t. decharge van de penningmeester. De vergadering verleent daarop de penningmeester
decharge. De vergadering bedankt de kascontrolecommissie.
7. Dhr. Brouwer en dhr. Bosters verlaten de kascontrolecommissie. Het
reservelid Dhr. H. van der Vaart neemt deze plaats in samen met dhr. L.Beers.
Tevens stelt mevr. J. Rutten zich na de vergadering beschikbaar als reservelid.
8. Bestuursverkiezing:
Reglementair aftredend, herkiesbaar, onmisbaar en dus direct herkozen dhr. Rob le Noble
penningmeester.
Kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie: dhr. Aad van Weel en toegevoegd aan het bestuur.
9. Gehuldigd en vereerd namens de vereniging met een fraai boeket uit handen van Margreth Lampe.
Onze 25-jarig jubilaris Dhr. Huig de Jager. De aller welbekende grasmaaiman. Leuk was het van hem te
vernemen zeer content te zijn met zijn elektrische accugrasmaaier.
Pauze
10. Mededelingen bestuur:
A. Om in de agenda te zetten; Het 65-jarig jubileum van Nut & Genoegen. Feestelijkheden vinden plaats 1
september 2018. Mis het niet, het wordt een groots feest.
B. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid van zonnepanelen op het kantinedak.
Offertes worden aangevraagd.
C. Meer jongeren op de parkeerplaats en voor het hek. Het bestuur heeft afspraken gemaakt met de
wijkagent en een direct nummer gekregen. Op het infobord is info gehangen met telefoonnummers van
toezicht. Het bestuur verzoekt de leden waakzaam te zijn en onraad direct te melden.
Ook wordt cameratoezicht overwogen. Eén van de leden geeft een adres door voor een goed systeem.
Het bestuur zal contact opnemen.
D. Dhr. Serge Berkhout introduceert op ons complex de nationale bijenteldag 21 & 22 april en heeft
informatie beschikbaar in de kantine. Behalve uiterst nuttig is dit zeer leerzaam, omdat er een kaart bij zit
met afbeeldingen van de te verwachten soorten.
E. Het bestuur is voornemens een AED/defibrillatorunit aan te schaffen. Ondanks dat in nood iedereen er
mee schijnt te kunnen werken, wordt ook de mogelijkheid voor instructie en voorlichting onderzocht.
F. De beschoeiingen: hiervoor wordt een schouw georganiseerd. De voorzitter meldt dat het nieuwe
huurcontract met de gemeente op dit vlak een betere uitganspositie geeft. Wordt vervolgd.
11. Voorstel aanname hernieuwd Huishoudelijk Regelement.
Voorzitter van de werkgroep Herzieningen Huishoudelijk Regelement, dhr. Hennie van der Vaart, legt de
laatste wijzigingen en aanpassingen uit, die naar aanleiding van de voorgaande informatiebijeenkomst 10
maart 2018 zijn doorgevoerd.
Er waren wat vragen over hoogopgaande bomen, wat zijn dat en hoe hoog is dat. dhr. Hennie van der
Vaart verklaart dat dat nu juist de kracht is van het nieuwe HR. Een vastgestelde maat 3 meter 20 of 5
meter 60 zijn te hoog als de buren er last van hebben. Het criteria is dus overlast schaduw enz. Het is niet
de bedoeling nu alle bomen in te korten maar op den duur en bij het wisselen van tuinen zal daar zeker
naar gekeken worden. In de toekomst zal er zeker bij overdracht van tuinen controle en toetsing
plaatsvinden. Ook verwaarlozing zal adequater aangepakt worden.
Een werkgroep zal gaan controleren op verwaarlozing. Beslissingen zullen altijd bij het bestuur liggen.
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Het nieuwe HR wordt in stemming gebracht t/m artikel 31 dus zonder commissies en werkgroepen.
Dhr. Ed Rosmalen bracht nog de geschillencommissie ter sprake. Deze commissie bestaat wel maar
heeft nog nooit een statutair geschil beslecht. Deze zaken komen aan bod bij de verdere uitwerking
commissies en werkgroepen.
Unaniem is het voorstel Huishoudelijk Regelement t/m artikel 31 aangenomen en bij deze dus
vastgesteld.
Per direct is geldend het nieuwe Huishoudelijk Reglement bekrachtigd door de algemene
ledenvergadering van Nut & Genoegen d.d. 24 maart 2018.
De voorzitter Ron Wolvekamp bedankt de commissie herziening Huishoudelijk regelement. Bestaande uit
Luc Beers, Evert J. Druijff, Ria Hoes- van der Veen, Lies Verheij, J. H. Bosters en voorzitter Hennie van
der Vaart, voor hun enorme inzet en het behaalde resultaat.
12. Het Nieuwe bestuurslid Aad van Weel stelt zich aan de vergadering voor.
Zijn insteek wordt voor allen tot “Nut & Genoegen” te zijn.
13. Begroting 2018 aanvaard en vastgesteld.
14. Vaststelling contributie deze wordt met € 5,00 jaarlijks verhoogd. Deze verhoging werd met
instemming aanvaard door de vergadering.
15. Rondvraag:
Geen
16. De voorzitter Ron Wolvekamp dank alle aanwezigen voor aanwezigheid en bijdragen. Wenst iedereen
een prachtig tuinjaar en sluit de vergadering.

Aad van Weel, secretaris

Actiepunten en besluitenlijst behorende en voortvloeiende uit de concept Notulen van de
algemene ledenvergadering d.d. 24 maart 2018
Namens het bestuur ontvangt u bij deze de notulen van onze algemene ledenvergadering d.d. 24 maart
2018. Hierbij is uitdrukkelijk het woord concept aanwezig, immers we gaan de notulen pas goedkeuren op
de ALV 2019. Dit volgens de statuten.
Maar ook wij vinden duidelijkheid, transparantie en voortgang op zijn plaats.
Mocht u inhoudelijk op- of aanmerkingen hebben, laat het ons weten. Dit geldt natuurlijk ook voor leden
die niet op de ALV aanwezig waren.
Het bestuur heeft de vergadering als prettig en constructief ervaren. Met name het nieuwe HR wat
unaniem door de vergadering is bekrachtigd. Het nieuwe HR krijgt hiermee het breedst mogelijke
draagvlak en is dus daarmee prima werkbaar voor allen.

Actiepunten en besluitenlijst;

-

Nieuwe HR t/m artikel 31 implementeren.

-

Onderzoek en offertes worden aangevraagd voor zonnepanelen op het kantinedak.

Het bestuur is voornemens een AED/defibrillatorunit aan te schaffen. Ook de mogelijkheden voor
instructie en voorlichting worden onderzocht.
Schouw beschoeiingen.
Veiligheid wordt nogmaals goed naar gekeken.
Contributie wordt verhoogd met € 5,00 jaarlijks.
Kascontrolecommissie bevestigen.
Dhr. Aad van Weel heeft inmiddels de functie van secretaris aanvaard.
Vervolg uitwerking HR vanaf artikel 32 commissies en werkgroepen.
Jubileum 65 jaar Nut en Genoegen.

Het 65-jarig jubileumfeest staat gepland op 1 september 2018. Zet die datum vast in je agenda.
Rest ons ieder een geweldig tuinjaar toe te wensen.
Namens het bestuur,
Aad van Weel secretaris.

Herziening Huishoudelijk reglement.
Op de ALV in 2017 kwam het verzoek om het huidige huishoudelijk reglement te herzien en aan te
passen aan deze tijd.
6 mensen (later 5) hebben zich toen opgegeven. Na vele praat- en schrijfsessies heeft de ‘werkgroep
herziening huishoudelijk reglement’ een voorstel aan het bestuur gestuurd en na intensief overleg met het
bestuur zijn weer diverse aanpassingen aan het voorstel gedaan.
Het uiteindelijke voorstel is per mail of post rond 1 maart 2018 aan alle leden gestuurd.
Op zaterdag 10 maart 2018 was er een informatiebijeenkomst over het voorstel voor een nieuw
huishoudelijk reglement. Een aantal leden had per mail vragen gesteld. Deze en alle vragen die ter plekke
zijn gesteld, zijn beantwoord en zijn er, zo ver als noodzakelijk, aanpassingen gedaan in het voorstel. Dit
nieuwe voorstel is op 21 maart 2018 per mail naar alle leden met een mailadres verzonden.
Op zaterdag 24 maart 2018 is er op de ALV nogmaals een toelichting gegeven, enkele vragen werden
beantwoord en heeft de ALV na een vraag van het bestuur ingestemd met het nieuwe voorstel t/m artikel
31.
Het bestuur wil komend jaar gebruiken om de voorstellen die gaan over de werkgroepen en commissies
nader in te vullen en in een volgende ALV worden deze werkgroepen en commissies voorgesteld.
De ‘werkgroep herziening huishoudelijk reglement’ heeft hiermee de taak uitgevoerd en heeft zichzelf
opgeheven.
Tegelijkertijd is er een nieuwe werkgroep opgericht: ‘uitvoering huishoudelijk reglement’. Deze werkgroep
heeft de taak op zich genomen om met name het gedeelte over de commissies en werkgroepen (artikel
32 t/m 39) vorm te geven en nader in te vullen.
Te denken valt aan de bemensing en beschrijving van alle werkgroepen en commissies zo ver alsnog
nodig is (er zijn immers alle vele werkgroepen en mensen die zich hiervoor inspannen), het opstellen van
een meerjarenplan m.b.t. onderhoud, financiën en handhaving en het daadwerkelijk vorm geven aan de
inhoud van het huishoudelijk reglement.
Uit de oude werkgroep hebben zich al kandidaten gemeld, maar misschien vindt u het ook wel fijn om
hieraan deel te nemen. U kunt zich bij mij per mail melden.
De bedoeling is om de rest van 2018 te gebruiken voor het opstellen van deze plannen zodat in de ALV
van 2019 het hele huishoudelijk reglement kan worden goedgekeurd.
De laatste versie van het huishoudelijk reglement inclusief de voorstellen voor de artikelen 32 t/m 39 zal
binnenkort op de website gepubliceerd worden.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, houdt de werkgroep zich aanbevolen!
Dhr. Hennie van der Vaart
Tuin 7 (van Hennie en Anjenneke van der Vaart)
tuin7ahv@xs4all.nl
Rooster tuinbeurten 2018
april
7-4
5
7
20
50
62
75
110
126
132
139

14-4
12
37
47
54
56
64
67
89
102
116

21-4
22
34
41
73
84
92
118
137

28-4
7
21
26
55
65
86
100
102
105
115
123

mei
5-5
33
40
58
72
83
113
117
120
136
144

12-5
4
19
24
47
52
63
80
98
131

19-5
17
31
57
71
109
119
132
133
140

26-5
1
5
18
50
62
75
110
122
139

Dit schema staat ook op www.nutengenoegencapelle.nl
Afmelden d.m.v. een e-mail naar tuinbeurt@ziggo.nl of via de website (zie hierboven).
Ria Boehlé

30-04-18
Elke
13.30 u
donderdag Tot
15.30 u
06-10-18
10-14u
17-11-18
10-14u

Activiteitenkalender
Ophalen groenafval
Schilderen
W. Verberg en A. Brussee
Leden/donateurs
Herfstbloemstukjes
Kerst- winterkaarten maken

Groenzoem; de belevenissen van een
biotuinier
Lente!
Vandaag 25 maart alweer, rond die datum moet ik
de Groenzoem voor komende maand bij mijn
redactrice Elly inleveren. Was er vandaag niet aan
toegekomen want het was het mooiste weer van de
wereld. Mijn bijen laten een katjeswilg zoemen,
heerlijk mijn meiden weer buiten te zien!
Het was druk op de tuin, het water was er weer op,
dus ieder aan de schoonmaak. Mijn potje is weer
citroentjesfris gemaakt. Dat doorspoelen met
slootwater mag dan milieutechnisch en
bacteriologisch wel hoogstaand zijn maar het ziet
eruit alsof ……………
Terwijl ik in het zonnetje mijmerend over de
inrichting van mijn nieuwe vijver zit te filosoferen,
landt er een schaatsenrijdertje in. Eigenlijk wist ik
niet eens dat ze konden vliegen. Maar zo komt er
dus leven in de vijver. Geen idee of het een
mannetje of vrouwtje is, maar Sven Wüst genoemd;
altijd goed. Die Ireen Wüst rijdt de 1500 meter in 1
minuut 56 dat is 12,93 meter per seconde. Het
schaatsenrijdertje klokte ik op 120 cm in 3
seconden dat is 0,4 meter per seconde. Het
schaatsenrijdertje is 0,7 cm lang en Ireen 168 cm.
Dat is 240 maal zo groot. 240 maal die 0,4 meter
per seconde is 96 meter per seconde. Eerlijk is
eerlijk het schaatsenrijdertje heeft 3 paar
schaatsen. Dus 96 delen door 3 is nog steeds 32
meter per seconde. Delen we die 32 meter weer
door die 12,93 van Würst dan is een
schaatsenrijdertje 2,5 keer zo snel en hij
kan nog vliegen ook. De natuur blijft je verbazen.
Natuurlijk zijn we dan ook nog op tour geweest
naar de Groenmoesmarkt, voor moestuinders zeker
een pré. Met zijn dertigen zijn we op pad geweest
en terug was er genoeg ingeslagen om het
maximale laadgewicht van de bus te benaderen.
Maar zo leuk, je kijkt je ogen uit zoveel soortjes en
dingen. Veel zaadhandelaren met de meest
vreemde dingen maar die pakjes zijn soms zelf al
kunstwerkjes die je hebberig maken.
Toevalligerwijs was ik pas bij Spirit, zo`n
veganistenzaak in Rotterdam wezen eten en eerlijk
is eerlijk, het was heerlijk echt een aanrader. Maar
veel bonen daar, echt hele grote en ook die heb ik

Mevrouw J.Rutten/ leden
Mevrouw J.Rutten/ leden

In mei, juni, juli en
augustus en dec
geen schilderen.
Vrije inloop
Vrije inloop

daar gevonden. Ze heten “boerentenen” eet
smakelijk! Nog wat peper- en paprikazaad en
bijzondere aardappelen gescoord. Was een
gezellige leerzame dag.
Hadden we natuurlijk ook nog de HR-meeting.
Werkelijk met bewondering heb ik naar die
Hennie van der Vaart zitten kijken. Helder en
bondig nam hij ons mee op reis door het nieuwe
HR. Wist langdradigheid knap te omzeilen en
het tempo hoog te houden. Ook inhoudelijk en
dan maak ik een sprongetje zoals het nu goed
gekeurd is, kan ik mij er goed in vinden. Met
name het vervallen van de kledingvoorschriften
maakt het voor ons op het eendenpad eindelijk
mogelijk deze zomer het nudistisch tuinieren in
te voeren. Hiermee gaat een langgekoesterde
wens van ons allen in vervulling.
Onze daklozen Hennie en Jos hebben weer een
prachthuisje. Na de hele winter met hun ziel
onder hun arm over het complex te hebben
gezworven, is er in no time, zeg maar gerust
een chalet verrezen. In twee dagen tijd
bouwden twee man het casco op. Echt gewoon
klaar hè, dak erop, glas erin, echt klaar. Kon
mijzelf niet bedwingen, ben nog even op die
mannen afgestapt mij voorstellende als hoofd
bouwcommissie van de afdeling vergunningen
met de mededeling dat het huisje volgens de
vergunning een kwartslag gedraaid diende te
staan. Altijd leuk een beetje paniek maken.
En dan was er alweer de ALV van 2018, had mij
beschikbaar gesteld als kandidaat-bestuurslid
en ga nu het secretariaat doen. Dat ligt mij wel
en daar heb ik ervaring in. Grappig momentje
tijdens de ALV vond ik wel, de meneer die
vragen stelde over de geschillencommissie of
hij daar nu wel of niet inzat, en wie er dan nog
meer inzaten. Kijk dat is pas onafhankelijk
samenstellen. Trouwens er is nog nooit een
zaak geweest. Persoonlijk zou ik ook niet weten
hoe je dat voor elkaar zou moeten krijgen, het
zou dan een conflict aangaande de statuten met
het bestuur moeten zijn. Mocht iemand op dit
terrein een voorzetje willen doen, ik weet zeker
dat de geschillencommissie je diep dankbaar
zal zijn.
Aad van Weel tuin 141

Gevraagd en Aangeboden:

Foto: Aad van Weel

Red onze insecten
Op talrijke plekken herstelt Natuurmonumenten de
natuur voor insecten, zoals bloemrijke hooilandjes.
Rond enkele natuurgebieden wordt geprobeerd om
samen met boeren de intensieve landbouw
natuurvriendelijker te maken. In de toekomst
zoemt, kruipt en vliegt daar weer van alles rond.
Eerdere projecten hebben aangetoond dat insecten
snel terugkeren in nieuwe natuur.
Zo kunnen wij de tuinen insect-vriendelijk maken
door bloembollen te planten die nuttige insecten
lokken zoals vlinders en bijen. En/of
bloemmengsels te zaaien die insecten lokken.
Denk aan nestelplaatsen als insectenhotel,
oorwurmpotjes, brandnetelhoekje etc.
Nu niet gaan mopperen: ”Ik moet die insecten niet”.
Ze zijn in onze ogen niet allemaal nuttig, en ja, we
vervloeken ze vaak als onze bloemkool wordt
opgevreten door de rupsen. Maar daar kunnen we
iets aan doen, voorkom dat het een plaag wordt in
de tuin.
Probeer (schadelijke) insecten te weren door
insectengaas te gebruiken,
kruiden te planten en aan combinatieteelt te doen.
Plant afrikaantjes of kruiden tussen de groenten.
Kijk eens op site van – “De biologische
gewasbescherming tegen trips en spint bij
Themapark De Westlandse Druif.” Zorg voor
nestelplaatsen van insect-etende dieren zoals
vogels en egels.
Wist u dat insecten de grootste dierengroep op
aarde is. De verdwijning van insecten is een ramp
voor een gezond bodemleven, de bevruchting van
bloemen en vogels die verhongeren.
Zie het infobord bij de bijenstal.

Een nieuwe rubriek. We hebben allemaal wel
eens iets over op de tuin maar je vindt het toch
wel zonde om het weg te gooien. Bijvoorbeeld
een plant, stekken, potten of gereedschap enz.
Een ander op het complex is er misschien naar
op zoek!
Daar is deze rubriek voor. Het gaat om groen,
en spullen die op de tuin bruikbaar zijn. Ben je
naar iets op zoek of wil je iets kwijt, stuur dan
een berichtje met een eventueel een foto naar:
nutengenoegennieuws@outlook.com
Het wordt dan in de eerstvolgende nieuwsbrief
geplaatst.

Weerspreuk april
April maakt de bloem, en mei bekomt de roem

Ophalen Groenafval
Maandag 30 april

Aanleveren kopij voor de nieuwsbrief
U kunt uw nieuwtjes en inbreng, voor de
columns, doorgeven op:
nutengenoegennieuws@outlook.com
Voor de leden zonder e-mail: als u briefje in
de brievenbus van de vereniging doet, komt
het ook bij mij terecht.
Kopij voor de nieuwsbrief van mei kunt u
aanleveren tot 23 april.

Anneke en Greet tuin 60

Het groot geaderd witje komt in Nederland niet
meer voor, foto van het web

