
Kort verslag Algemene Ledenvergadering 22 mei 2019

Een goede gok: de Algemene Ledenvergadering buiten, op onze moestuin. Prima weer 
voor zo'n bespreking! Ook een mooie gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe 
leden.
Na uitwisseling van informatie met Kees Mastenbroek van de IVN-afdeling Dordrecht over
het nut van insekten op de moestuin werkten de 15 aanwezige leden de agenda af.

▪ Na goedkeuring van het verslag van de vorige ALV en van het jaarverslag 2018 
vatte voorzitter Arie van Zanten het financieel verslag over 2018 mondeling samen
en ging de vergadering akkoord; het verslag wordt nog verspreid onder de leden. 

▪ Voor het volgende seizoen blijft de contributie gehandhaafd op 25 euro per jaar.

Een vooruitblik op 2019 en 2020:

▪ De vereniging heeft dringend nieuwe leden nodig; daarvoor zoeken we bij allerlei 
activiteiten actief de publiciteit op.

▪ De aanleg van de pompinstallatie is een project dat we gezamenlijk uitvoeren. Na 
het opstellen van een planning van alle onderdelen van het werk, nodigt het 
bestuur de leden uit om zich per onderdeel aan te melden om mee te werken. Het
bestuur stuurt aan op oplevering tegen het eind van juli. De voorzitter bedankt 
Klaas Neef voor al zijn werk bij het ontwerpen en calculeren van de installatie. 

▪ Arie van Zanten en Olivier zijn volgens de statuten afgetreden en hebben zich 
voor een jaar verkiesbaar gesteld, in de hoop op verjonging van het bestuur. Zij 
zijn door de leden herkozen, in afwachting van nieuwe bestuursleden.

▪ Voor de ALV 2020 vormen Dion Mouwen en Paulien Strengholt de kascommissie.

▪ Het bestuur onderzoekt met Reinier Scholsberg de mogelijkheid om naambordjes 
te laten maken voor de tuinders.

▪ Het organiseren van de koffie en lunch op de klusochtenden is een veel te zware 
taak voor Henny Groenewoudt alleen; Jacqueline Bos en Thea Trompper zullen 
haar daarbij zo mogelijk gaan helpen; ook Marina Nikitina heeft haar hulp 
aangeboden.

▪ Nog voor de schemering inviel ontfermden verschillende tuinders zich over de 
bloembakken en plaatsten daarin een stokje met hun naam er op; zij zullen hun 
bak dit seizoen onderhouden. Hiermee sloot de voorzitter de vergadering.


