
Notulen van de 1e Ledenvergadering van de VNJ 

15 januari 2015 

 

Aanwezig:  Geertje Bonfrere, Huub Gilissen, Tonnie Havenith, Marijke Duffhauss, Annette Wieringa, 

Ton Jans, Wilbert de Goey, Cecile Souren, Wiel Hupperets, Joke Groenewegen, Arjen Ricksen, Wim 

Teernstra, Enne Bommel, Betty Ajdadilish, Vester Janssen, Tom Coorens , Martin Verhoef en Yvonne 

Velthuis. 

 

Afwezig: Wietske Vonck, Hermie Stoelwinder, Dirk Sinnema, Marleen Essers, Alonie de Lange, Els 

Gijsenbergh, Reis Nahumarurij, Netty Hornstra, Moniek Gerrits, Franciscus  Jansen, Wies Speleers, 

Don van Dort, Louis Hendriks, Ine Emonds. 

 

1. Joke heet iedereen welkom. ( Er was heerlijke door haar gebakken koek bij de koffie). 

Zij meldt dat de vereniging inmiddels 30 leden  heeft en 15 aspirant-leden, waarvan enkelen te 

kennen hebben gegeven geen lid te worden, anderen hebben nog niet gereageerd. 

 

2. Huishoudelijk Reglement. Joke meldt dat Artikel 11 een toevoeging heeft gekregen:  de 

aansprakelijkheidsverzekering  van het CNME geldt  alleen ten tijde van het werk. Gevraagd wordt of 

de reis naar en van het werk daaronder valt. Dat zal nagevraagd worden (actie bestuur). Verder zijn 

er geen op of aanmerkingen en het Huishoudelijk Reglement wordt goed gekeurd. Annette zal de 

definitieve versie opsturen naar de leden. Martin heeft zich inmiddels aangemeld als lid (31e lid) en 

meldt geen agendabericht ontvangen te hebben. Annette noteert hem in haar lijst (actie Annette). 

 

3. Financiën. Notariskosten en lunch zijn door het  CNME betaald. De website is gesponsord. Alleen 

voor inschrijving KvK hebben we eenmalig  50 euro betaald. Structurele uitgaven voor bankrekening 

en website ( samen 150 euro per jaar) worden door lidmaatschapsgelden gedekt. Mede door giften 

en donaties hebben we nu 500 euro in kas.  

Lara zal ons een overzicht van in- en uitgaven omtrent de Natuurtuinen doen toekomen. Huub stelt 

voor ANBI status aan te vragen voor de vereniging (actie bestuur).  

 

4. Website is in de lucht. Er is al informatie aangeleverd, o.a. door Fransciscus. Hebben jullie ideeën, 

recepten? Laat het horen.  

Op de homepage onder  ‘activiteiten’ kun je een interactief gesprek beginnen over ideeën. 

 

5. Kascommissie. Begin  2016, vooraf aan de algemene ledenvergadering ,  moet de kas 

gecontroleerd worden. Tonnie en Marijke nemen zitting in de kascommissie. Wie het jaar daarop van 

hen doorgaat, bepalen ze zelf. 

 

6. Werkgroepen. Algemeen doel van het vormen van werkgroepen is de betrokkenheid te vergroten 

en  Yvonne te ontlasten. Ook is de onderlinge communicatie belangrijk zodat we weten van elkaar 

wat we doen, dat niet de ene groep in het vaarwater van andere groep aan de gang gaat zonder 

overleg.  



Moestuingroep en permatuingroep  functioneren al als groep, in de plantentuin is nog weinig 

organisatie. Speelnatuur en educatie hebben ook nog meer structuur nodig.  Bijengroep is meer dan 

imkerij, zegt Huub, ook solitaire bijen horen erbij en mieren. Mieren verdienen meer waardering. Hij 

wil hier een mierennest maken, ze zijn belangrijk voor verspreiding van zaden. Dit zal hij met Els 

kortsluiten. Hij vindt dat iedere werkgroep er een stukje educatie bij zou moeten nemen. Een 

dinsdagmiddagoverleg met educatiegroep wil Huub organiseren (actie Huub) 

 

De vergadering gaat in werkgroepen uiteen met de volgende vragen:  

1.  Wie willen de coördinatoren worden? 

2.  Wat is jullie hoofddoel? (max. 3) 

3.  Hoe wil je dit bereiken en wat heb je er voor nodig?  

 

Moestuin  

 Coördinatoren:  Enne, Marijke, Tonnie.   

Doelen:  1. Meer vrijwilligers. Dit oppakken met Pauline, goede omschrijving geven, mogelijk 

werven via site van Maastricht. 

2. Meer publieksgericht willen werken en educatie erbij (boekje zoals van Aurora 

voor de moestuin) 

3.Communicatiebord aanschaffen (vraag indienen bij Yvonne) 

 

Permatuin.   

Coördinatoren:  Arjen en eventueel Mark (wordt gevraagd) of Yvonne. 

Hoofddoel:  1. Educatie over Permatuin,         

2. Eetbare planten laten zien (meerjarige),     

3. Beleving, ontspanning, participatie in de tuin. 

Subdoelen:   1. Aanplant (eerst bomen,  dan struiken en dan meerjarigen).  

2. Vormgeven van de poelen en een pad waarover je er in en uit kunt.  

3. Composteren van alle materiaal van het hele complex.  

4. Een composttoilet bouwen als het een succes is in Lemiers. 

 

Wilde plantentuin. 

 Coördinatoren:  Wiel en Joke. 

Wilde plantentuin is erg groot en er valt veel onder: ook paden bijhouden, veel gaat achteruit door 

gebrek aan onderhoud. 

Doelen:  1.Tuin rubriceren.  

2. Subgroepen maken en mensen laten kiezen welk deel ze willen ‘adopteren’. 

Er komt met Yvonne nog een overleg. Joke is al bezig met het inzichtelijk maken van wat er door het 

jaar heen in de wilde plantentuin moet gebeuren aan de hand van een map van Yvonne. 

 

De werkgroepen Imkerij en Educatie/Speelnatuur zullen op een ander moment bijeenkomen omdat 

er nu te weinig mensen van die groepen aanwezig konden zijn om een werkgroep te formeren. 

  

7. Rondvraag. Een mededeling en vraag van Tonnie: de moestuingroep gaat mozaïeken maken voor 

in de moestuin, hebben mensen nog tegels? Fel groen zou fijn zijn. 

Tonnie had voor iedereen een zakje zuurkool! 



Huub gaat met Dirk cursus imkerij geven,er  komen vaste data afhankelijk van het werk in de imkerij. 

 

De borden in de kantine kunnen ook gebruikt worden voor dergelijke mededelingen! Maak er 

gebruik van. 

 

Actiepunten 

Bestuur:  1. verzekering navragen,   2. Anbi status   3. Martins juiste emailadres aan lijst van Annette 

toevoegen 

Huub: dinsdagmiddagoverleg educatie 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


