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       Vrienden Natuurtuinen Jekerdal 
 
 
 
 
 

Notulen van de 3e algemene ledenvergadering  
van de VNJ op 26 januari 2017 

 
Aanwezig: Geertje, Huub, Tonnie, Marijke, Ton, Joke, Enne, Vester, Els, Wies, 
Jolanda, Marleen, Betty, Tom , Martin, Monique, San, Karin, Jan, Elly en Annette . 
 
1.Welkom en inleiding 
Joke heet iedereen welkom en geeft een terugblik op het afgelopen jaar. We zijn als 
vereniging gegroeid al hebben we ook afscheid genomen van anderen. Hermie 
heeft daarbij een bijzondere herinnering achtergelaten door het logo dat zij voor 
ons ontworpen heeft. Het team ecologisch beheer is afgelopen jaar begonnen en er 
zijn de nodige verenigingsactiviteiten geweest. Het komende jaar begint met het 
vertrek van Yvonne, maar Jerom is er weer en wij blijven om samen met het 
CNME ons in te zetten voor de Natuurtuinen. 
 
2.Mededelingen en post 
Er is een oproep van het Elisabeth Strouvenfonds om de stad en omgeving  
groener te maken. Goede ideeën worden beloond. Een idee dat aangedragen wordt 
is het composttoilet! De precieze website zal nog doorgemaild worden (actie 
Annette) 
 
3. Notulen 2e algemene ledenvergadering 28-01-2016.  
Deze worden goedgekeurd. 
 
4. Actiepunt uit die notulen: ANBI 
Deze status is aangevraagd. Omdat wij een dienstverlenende vereniging zijn aan het 
CNME en het CNME geen ANBI status heeft, is die ons niet toegewezen. Zodra 
het CNME die status heeft, worden wij daarvan op de hoogte gesteld en vragen wij 
het opnieuw aan. 
 
5. Financiën en kascommissie 
Vester en Marijke, de leden van de kascommissie, hebben de stukken van de 
penningmeester ingezien, het was perfect bijgehouden. Alles is in orde bevonden. 
De penningmeester wordt voor 2016 gedechargeerd. 
Marijke en Vester worden bedankt. Marijke verlaat de kascommissie en Hans heeft 
toegezegd lid te willen worden. Ton licht nog het een en ander toe, er is dit jaar 
evenveel uit de kas gegaan als er binnen is gekomen. 
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6. Aftreden en verkiezen bestuursleden 
Betty heeft vooral veel werk verricht voor de website. Zij wordt hartelijk bedankt 
met een flesje crème de cassis (uit de tuin) en een bon. Zij blijft als achterwacht 
voor de website bereikbaar. Wilbert, niet aanwezig, had contacten met de 
kindernatuurclub, heeft zich ingezet voor o.a. de smoelenwand en foto’s en wil ook 
nog ad hoc daarvoor werk verrichten.  
De leden zijn er voor dat Karin en Jolanda hen opvolgen en zij worden welkom 
geheten. 
 
7. Rondvraag 
Tonnie brengt het afscheid van Yvonne in. Zij heeft een boek gekocht waar foto’s 
en teksten ingeplakt kunnen worden door de vrijwilligers. We brainstormen over 
ideeën, zoals een kunstwerk van Chris of een mozaïek?  Besloten wordt een bankje 
te maken van een boomstam waar in wij onze namen branden. En we gaan geld 
inzamelen voor theaterbonnen. Annette mailt alle vrijwilligers van de Natuurtuinen 
over deze drie cadeaus, niet alleen de leden. (actie Annette). Jerom wordt 
gevraagd voor de boom. 
Jolanda merkt op dat er door een nieuwe medewerker van het CNME opgeruimd 
wordt zonder overleg. Wat is de bedoeling hiervan? Kunnen wij hier wat in 
betekenen? Joke meldt dat op de Nieuwjaarsbijeenkomst verteld is dat het CNME 
de Natuurtuinen meer willen promoten, dat ruimtes zo goed mogelijk benut 
moeten gaan worden. De mail aan Huub over o.a. spullen van El Rama en spullen 
die hij geschonken heeft aan de Natuurtuinen, stond in dit kader. Het viel Huub 
rauw op zijn dak dat een voor hem onbekende medewerker van het CNME dat via 
een mail aankaartte, de toon werd als te voortvarend ervaren en onprettig. 
Tom vraagt, naar aanleiding van zijn brief aan de leden, of er mensen 
geïnteresseerd zijn om inkopen te doen bij een groothandel en daar samen een 
organisatieplan voor te bedenken. Men kan zich aanmelden bij hem. 
Marleen vroeg of er nog plannen waren voor een gedachtenisboom of plant voor 
Hermie. Els vertelde dat Yvonne nog krentenboompje had, maar dat kan pas in 
voorjaar geplant worden. (actie Els en Marleen?) 
 
8.  Jaarverslag 
De coördinatoren geven een overzicht van de plannen van de verschillende 
werkgroepen voor volgend jaar. 
Moestuin: Tonnie laat aan de hand van een plattegrond zien waar een en ander 
geteeld wordt, welke percelen de beste grond hebben. Kolen en rammenas zijn 
afgelopen jaar ingemaakt. Komend jaar zal een verruigd deel schoongemaakt 
worden, eerst voor tomatenteelt en daarna wordt het bloemrijk grasland voor 
insecten. Er zijn 6-8 moestuinierders, we kunnen er wel meer gebruiken. Wens: 
meer aandacht voor contact met andere werkgroepen, bijv. 1x per maand bij elkaar 
op bezoek in de tuin. We zullen het bespreken met Jerom.  
Permatuin. Jolanda laat met behulp van een flipover zien waaraan gewerkt is in 2016: 
vormgeving tuin o.a boomgildes, bedden zijn ingezaaid, nieuwe paden aangelegd, 
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een waterpoeltje aangelegd, daarnaast aan het werkplan en de communicatie binnen 
de groep. In 2017 zal er o.a. gewerkt worden aan de aanplant  van Yacons, bordjes 
bij de planten, stenen banken, poeltjes en de educatieve functie van de permatuin. 
Educatie Annette vertegenwoordigt Ine, die afwezig is. De kindernatuurclub draait 
goed, enthousiaste kinderen. Ze gaan op dezelfde voet verder: ene week worden er 
buitenactiviteiten georganiseerd, de andere week knutselactiviteiten.  
Karin heeft dit jaar naast Els en Annette ook schoolklassen begeleid, Jolanda komt 
het team nu versterken.  
Mandjes voor verhuur zijn voor een groot deel bijgewerkt. Het kabouterpad is 
gekomen en blijft aandacht behouden. Het werk van de gastvrouwen  is dankzij 
Kyara meer geprofessionaliseerd. Een rondleiding van de tuin zal op papier worden 
gezet voor de rondleiders. A.s. dinsdag is er rondleiding o.l.v. Yvonne voor hen en 
de gastvrouwen. 
Wilde plantentuin.  Joke vertelt dat in 2017 er een lijst zal komen om te noteren welke 
zaden nu verkocht worden, om daar beter zicht op te krijgen. In de akker zullen 
naast de akker met spelt oergranen (zomergranen) ingezaaid worden. Een 
workshop plantherkenning zal met Jerom opgenomen worden. Ook zal met hem 
bekeken worden welke delen van de wilde plantentuin groot onderhoud behoeven 
of andere invulling nodig hebben. 
Imkerij . Huub meldt dat Louis en Arno de honingbijen verder zullen gaan 
verzorgen, Huub zelf legt die taak neer, maar hij zal wel zo nodig vraagbaak blijven. 
Er zijn nu minimaal 4 kasten, maximaal 8 en een observatiekast. Bij evenementen 
zal er honing geslingerd worden en er is ook een wassmelter om bijv. kaarsjes mee 
te maken. Enne en Alice verzorgen de wilde bijen. 
De coördinatoren worden bedankt voor hun werk als coördinator met een flesje 
crème de cassis en de leden worden bedankt voor hun aanwezigheid. 
 
Tot slot twee data om vast te noteren!! 
Op 30 april is de plantenmarkt in de Natuurtuinen. 
Op 4 juni is er de Open Dag 
 
Voor beide dagen zijn vrijwilligers nodig! 


