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6e Algemene Ledenvergadering VNJ 30 januari 2020  
 
Aanwezig: Joke, Tonnie, Katja, Vester, Vincent, Caroline, Pieter, Hans, Marijke, 
Cecile, San, Ton, Anita, Netty, Carla, Wies (notuliste) Anna Maria, Els, Jolanda. 
Afgemeld: Michel, Leah, Jo, Jo, Enne, Ine, Arjen, Wiel. 
 
1. Welkom en inleiding 
Joke heet iedereen welkom met lekkere vlaai. Ze geeft een korte schets van het 
ontstaan van de Vereniging op 27 november 2014. Zoals oprichting werkgroepen, 
opbouw wederzijds vertrouwen tussen CNME en Vereniging met de nadruk op 
communicatie, het tekenen van het addendum: een vast budget wordt toegekend 
aan de Vereniging door het CNME, Afscheid Lara, opgevolgd door Anouk, de 
stand van zaken betreffende de verbouwplannen. Opruimacties hadden wat voeten 
in aarde. 
 
2.   Mededelingen en post 
Geen bijzonderheden. 
 
3.   Notulen ledenvergadering 2019 
De notulen zijn goedgekeurd. 
Tonnie attendeert de moestuin werkgroep erop, dat de tuinkalender ter inzage ligt 
in de serre. 
 
4.   Financiën 
Ton doet verslag: Het vermogen is toegenomen door o.a. de inkomsten van 
contributie van de leden en donaties, Schone Maas actie, verkoop wijn, donatie 
CNME ten behoeve van de Open Dag. 
De kascontrole door Louis en Vester is goedgekeurd. De penningmeester wordt  
gedechargeerd. Vester en Carla, nemen de kascontrole 2020 over, het jaar daarna 
wordt Vester vervangen door Pieter. 
 
5.  Nieuwe bestuursleden. 
Joke stelt voor een 5-koppig bestuur aan te stellen. 
Katja meldt zich aan om samen met Jolanda activiteiten te organiseren. 
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Het bestuur is toe aan vervanging, de zittende bestuursleden zijn reeds 5 jaar 
werkzaam.  
De omschrijving van de bestuursfuncties is vooraf aan alle leden verzonden 
 
6.   Bespreking jaarverslag 2019  
Het jaarverslag wordt aangepast en afgerond door San en daarna gedistribueerd. 
Joke bedankt voor de snelle en goede input.  
Hoogtepunten in 2019: verschillende insecten en dieren werden gesignaleerd, zoals 
de hoornaar, de blauwvleugel sprinkhaan, de wespenspin, de coloradokever, de vos 
en de hermelijn. De activiteiten en uitstapjes werden zeer gewaardeerd. 
Wensen: gelieve tuingereedschap na gebruik schoon te maken met een borstel. 
 
Verdere opmerkingen naar aanleiding van het jaarverslag: 
Wat betreft verkoop wijn: deze kan niet aan buitenstaanders worden verkocht, 
omdat de wijn niet voldoet aan de wettelijke voorschriften. 
Het tuinrondje met Jerome is afwisselend op dinsdag- en donderdagmorgen. 
Open Dag VELT: Deze dag wordt door VELT georganiseerd en wij doen mee op 
zondag 7 juni en zijn dan open, werken in de tuin en staan bezoekers zo nodig te 
woord. 
Op 3 mei houden we dit jaar Open Dag en Plantenmarkt, Jerome trekt de kar.  
Bijeenkomst i.v.m. de organisatie van de Open Dag op 20 februari 11.30. 
Ton vraagt om content voor de website. Tonnie zal een werkplan aanleveren. 
Schone Maas actie vrijdagmiddag 3 april. Joke meldt ons aan bij Peter Alblas. 
 
7.  Rondvraag en sluiting 
Geen opmerkingen 
 
San heeft de verrassing verzorgd en wel tasjes van stof met prachtige foto’s van alle  
seizoenen in de natuurtuinen erop geprint: uitzoeken maar! 
 

 


