Vrienden Natuurtuinen Jekerdal

Notulen van de 2e algemene ledenvergadering
van de VNJ op 28 januari 2016
Aanwezig: Geertje Bonfrere, Huub Gilissen, Tonnie Havenith, Marijke Duffhauss, Ton Jans,
Wilbert de Goey, Cecile Souren, Wiel Hupperets, Joke Groenewegen, Enne Bommel, Vester
Janssen, Els Gijsenbergh, Netty Hornstra, Wies Speleers, Louis Hendriks , Vincent van
Noppen, Jolanda Friedrichs, Hans Spits, Annette Wieringa en Yvonne Velthuis.
Afwezig: Wietske Vonck, Hermie Stoelwinder, Dirk Sinnema, Marleen Essers, Franciscus
Jansen, Ine Emonds, Arjen Ricksen, Wim Teernstra, Betty Ajdadilish, Tom Coorens , Martin
en Monique Verhoef, Marjon van der Meer, Gulcan Sezer, Jan Snoeijer en Josien de Groot.
1. Welkom en inleiding
Joke vertelde hoe wij gewerkt hebben in dit eerste jaar aan de grote doelen: het
ondersteunen van het CNME bij het beheer van de Natuurtuinen en het bevorderen van de
betrokkenheid van de leden bij de Natuurtuinen. De website is uitgebreid met informatie
hierover: wat doen we wanneer in de tuin en welke activiteiten zijn er. Zij verwees expliciet
naar de komende NL Doet-dag op 12 maart waarop hier in de Natuurtuinen o.a. gewerkt
zal worden aan een nieuwe opzet van geveltuinen. Fijn als zoveel mogelijk leden erbij
aanwezig zijn om de dag zo goed mogelijk te laten verlopen!
Het contact met Yvonne over wie waar geïnformeerd moet worden verloopt goed.
Yvonne merkte op dat we ook contact hebben met het buurtplatform Sint Pieter. Vanuit dit
platform is de vraag gekomen om vanuit CNME en de vereniging mee te denken over “Groen
in de wijk”. Vester gaat in ieder geval naar het overleg dat binnenkort hierover plaatsvindt.
Wie interesse heeft kan zich aanmelden. Het is fijn dat we hierin mee kunnen doen.
2. Mededelingen en post
Don van Dort heeft zijn lidmaatschap opgezegd.
3. Notulen 15 januari 2015 en actiepunten uit die notulen
Notulen zijn goedgekeurd.
1. Wij zijn via het CNME verzekerd op het werk (WA en Ongevallen), maar niet op weg van
en naar het werk. 2. ANBI is een punt op de agenda van het bestuur voor het komend jaar.
(actie bestuur)
4. Kascommissie
Ton licht het financieel jaarverslag toe. De kascommissie heeft alles na gekeken en het
geheel in orde bevonden. De penningmeester wordt bedankt en bij deze decharge verleend.
Tonnie en Marijke worden bedankt voor hun kascontrole. De kascommissie dient conform
de Statuten ieder jaar te wijzigen. Tonnie neemt daarom afscheid en wordt vervangen door
Vester.
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5. Jaarverslag
We bespreken het jaarverslag per onderdeel. Op de vraag waarom de Werkgroep Moestuin
met exoten werkt, wordt geantwoord dat zij dat leuk vindt. Exoten die woekeren mogen
niet geplant worden!!
Werkgroep Wilde Plantentuin. Een goed voorbeeld van mensen mee verantwoordelijk
maken voor een bepaald deel van de Wilde Plantentuin is het blote voetenpad. Dit wordt nu
goed bijgehouden.
Het werken met Jerom van het team ecologisch beheer (Hendrik is nog ziek) verloopt
prettig.
Netty vertelt dat het opschiet met het schoonmaken van de zaden. Zij heeft 2 vragen:
1. Zij vindt potjes met zaden waar ze niet weet waar ze vandaan komen. Dus overleg
met Yvonne of Netty als je zaden aandraagt en noteer erbij wat het is, waar
gevonden en wanneer.
2. Er moet een lijst komen bij de verkoop van de zaden met wat er verkocht wordt.
Om te kijken of zaden nog kiemkrachtig zijn, kunnen we proefveldjes aanleggen. Via Huub
kunnen we zaden kwijt aan scholen.
De workshop plantherkenning is voor alle leden. Drie keer per jaar zal deze plaatsvinden:
eerst gericht op bladherkenning, dan bloemen, dan zaden. Per ochtend is er theorie én
praktijk. Huub heeft er nog materiaal voor en stuurt het naar Yvonne. (actie Huub)
Werkgroep Permatuin: Er komt een informatiebordje bij de permatuin en in het voorjaar
worden er nieuwe bomen geplant en wordt bepaald wat er om de bomen heen komt te
staan.
Werkgroep Educatie: de Kindernatuurclub draait goed, er zijn 3 nieuwe begeleiders
aangetreden naast twee uit het vorige team.
Nog een aanvulling voor in het jaarverslag: de bibliotheek wordt opgestart.
Het bestand komt op de website van onze vereniging te staan. Cecile, Geertje en Wies gaan
meewerken in de bibliotheek.
Werkgroep Imkerij Er is een contract met het CNME opgesteld waarin het belang van de
imkerij wordt onderkend en waarin de verantwoordelijkheden van het CNME en de imkers
genoemd worden. De imker zorgt ook voor educatie. Na vertrek van Huub gaan Dirk en
Louis de imkerij verder draaien.
Verenigingsactiviteiten
Kom met ideeën voor uitstapjes!!
Bestuur en communicatie Heb je informatie voor de website mail het naar Ton!!
Wie is er thuis in Wordpress voor het helpen plaatsen van kopij? Vester wil helpen. Vincent
is geïnteresseerd.
Aandachtpunten bestuursbeleid
Wie wil actief meedenken in de voorbereiding voor de Open Dag op 5 juni en wie wil helpen
op de dag zelf? Meld je aan bij Joke of Tonnie!
Er is dit jaar weer wijn gemaakt. Zijn er mensen die intensiever mee willen doen met wijn
maken? Louis en Vincent melden zich nu aan. (actie Louis en Vincent) Aanmelding kan bij
Ton.
6. Rondvraag
- Huub meldt dat Alice Weltens vraagt wie verantwoordelijkheid wil nemen voor de wilde
bijen, zodat een iemand goed ingewerkt wordt en weet wat er moet gebeuren. Huub noemt
ook de wilde bijen in de Toren. Enne geeft zich op. Huub geeft het door aan Alice (actie
Huub en Enne).
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- Huub vraagt ons de waterpomp in de gaten te willen houden, dat hij onderhouden wordt
en gemeld wordt als hij niet meer werkt. Het materiaal dat erbij ligt wil Frank hebben.
Boven de oventjes moet nog een dakje komen!
- Yvonne meldt dat er weer een permacultuur-opleiding gaande is; de mensen van die
opleiding willen hier in maart een pizzaoven bouwen bij de zitkuil.
- Ton meldt dat het logo officieel in gebruik is en dat er nog een smoelenwand komt.
Iedereen wordt hartelijk bedankt voor zijn/haar aanwezigheid.
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