
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 8 juli 

2021 

Aanwezig: Joke (voorzitter), Evelien (notuliste), 

Anita, Carla, Caroline, Cecile, Els, Huub, 

Jolanda, Katja, Marijke, Netty, Pieter, San, 

Tonnie, Wies. 

 

Afwezig: Anna Maria, Arjen, Enne, Hans, Ine, Jo, Jo, Leah, Michel, Ton, Vester, 

Vincent, Wiel. 

1. Welkom en Inleiding 

Joke heet alle aanwezigen welkom en attendeert ons erop om de anderhalve 

meter in acht te blijven nemen.  

Door de weersomstandigheden groeit en bloeit alles in de tuinen weelderig. 

Er wordt door de vrijwilligers hard gewerkt om de tuinen in goede conditie 

te houden. De heren van Team Ecologisch Beheer doen het grovere 

snoeiwerk. 

 

In Dagblad de Limburger stond een stuk over het behoud van de 

Natuurtuinen. Met de kop “Natuurtuinen dichter bij opening”, loopt het 

artikel vooruit op de werkelijkheid. Er zijn nog geen beslissingen genomen. 

Uiteraard hopen wij dat in 2022 de tuinen weer voor publiek opengesteld 

zullen worden en dat er weer educatieve activiteiten kunnen plaatsvinden. 

Meer duidelijkheid over het  voortbestaan van de tuinen volgt in de loop van 

dit jaar. Tot die tijd blijven wij als vrienden van de natuurtuinen ons inzetten 

voor een goed onderhoud  en genieten wij van het werken in de tuinen en 

het samenzijn. 

 

2. Mededelingen en Post 

• Veel vrijwilligers hebben zich afgemeld i.v.m. andere bezigheden.  

• Ton zal in augustus terug zijn.  

• Arjen heeft besloten te stoppen als vrijwilliger en zijn lidmaatschap 

opgezegd. 

• Anita kondigt aan dat zij per september gaat stoppen als vrijwilliger 

omdat zij andere bezigheden elders heeft. Iedereen inclusief zij zelf 



vindt het jammer dat zij ons gaat verlaten na 3 jaar in de tuinen actief 

te zijn geweest. Wij wensen haar heel veel plezier met haar nieuwe 

bezigheden.  

• Voor het aannemen van nieuwe vrijwilligers heeft  Anna Maria het 

stokje van Maartje overgenomen om de intake- en 

introductiegesprekken te doen volgens het CNME -protocol.  

Aanmeldingen komen wel nog via Maartje binnen en zij blijft de 

voorselectie voor haar rekening nemen.  

• Er zijn genoeg werkzaamheden in de tuinen te verrichten. Wij kunnen 

nog vrijwilligers gebruiken.  

• Huub heeft ons een prachtig boek “Heimanshof” in bruikleen 

gegeven met tips voor leuke activiteiten zodra de tuinen weer open 

gaan voor het publiek. Het boek rouleert onder de vrijwilligers. 

Iemand van de Heimanshof uit Hoofddorp heeft een rondleiding 

gehad in onze tuinen. Zij was zo enthousiast over alles wat hier groeit 

en bloeit dat zij via Yvonne een aantal speciale stekken heeft gekocht 

om in de Heimanshof te planten. Doordat Huub lid is van de 

Heimanshof, heeft hij de statuten gekregen die leidraad vormen voor 

onze vrijwilligers organisatie.  

• In de wilde planten- en kruidentuin groeien meer dan 200 soorten. Er 

wordt regelmatig een lijst doorgestuurd aan alle vrijwilligers met de 

gespotte planten.  

• In de moestuin worden enkele planten preventief bespoten met 

Heermoes. 

• Permatuin ontwikkelt zich als voedselbos. De grond is rijk waardoor 

alles hard groeit. 

• Er is genoeg compost. Vrijwilligers mogen compost voor eigengebruik 

meenemen.  

• De kindernatuurclub vind het jammer dat zij momenteel niet actief 

mogen zijn in de tuinen. 

 

3. De notulen van 30 januari 2020 zijn goedgekeurd.  Met dank aan Wies 

voor het notuleren. 

 

4. Financiën 

Carla en Vester hebben de kas gecontroleerd en bevestigen dat het goed is. 

Carla en Pieter zullen in 2021 zorg dragen voor de controle van de kas. 



Van het CNME hebben wij als vrijwilligersorganisatie dit jaar geen bijdrage 

meer ontvangen omdat we zelf van de bijdrage hebben afgezien i.v.m. de 

slechte financiële situatie van het CNME. Tot vorig jaar kregen wij een 

bijdrage ter compensatie van de verkoop van de planten en de honing 

(€350). Het is afwachten hoe het zich in de toekomst zal ontwikkelen.  

Huub heeft zelf de kosten op zich genomen voor de aanschaf van de 

honingbijen en benodigdheden voor de bijenkassen.   

Wij zullen  in overleg met het CNME en de imkers bekijken wat er met de  

+/- 200 potten honing van dit jaar (en de opbrengst) gedaan moet worden.  

 

Het levend archief is goedgekeurd om in de natuurtuinen en in Gronsveld te 

worden geplaatst. Dit gebeurt onder meer met geld van de provincie.   

 

Met betrekking tot de ontwikkelingen van het CNME en eventuele nieuwe 

partijen worden wij als belanghebbende op de hoogte gehouden. 

 

5. Nieuw bestuurslid 

Evelien is officieel benoemd tot secretaris van het VNJ.  

Het penningmeester- en voorzitterschap staat nog open. Ton en Joke zullen 

deze taken nog even blijven vervullen tot zij het stokje kunnen overdragen.  

 

6. Bespreking jaarverslag 2020 

Tonnie en Netty worden geprezen voor het bijhouden en verslag doen van 

wat er groeit en bloeit in de tuinen.  Ook is het belangrijk om bij te houden 

welke dieren (o.a. beschermde zeldzame vogels en padden en insecten) er bij 

en in de Natuurtuinen voorkomen. Hiermee kunnen we naar de gemeente 

het belang van het behoud van de Natuurtuinen bekrachtigen.  

Afspraak: Huub verzamelt de informatie en zal deze delen met het CNME 

(Jerom).  

Een verzoek aan alle vrijwilligers; Foto’s van planten en dieren uit de tuinen 

te delen met Huub (huubgilissen@hetnet.nl).  

 

Structureel geen namen meer noemen van medewerkers CNME in het 

jaarverslag. Tekst correctie: Onze lieve Vrouwe… moet Lieve vrouwen… 

zijn. 

 

San gaat het jaarverslag voorzien van foto’s van de tuinen. Iedereen kan 

foto’s van 2020 uit de tuinen mailen naar sanmolen@hotmail.com 



 

7. Rondvraag en sluiting 

• Huub geeft aan dat het lang geleden beloofde ecologische toilet nog 

steeds niet is gerealiseerd. Dit zal meegenomen worden naar de 

plannen van 2022. 

• Op de vraag of er iemand behoefte heeft om petities doorgemaild te 

krijgen is het antwoord een volmondig NEEN.  

• Applaus voor Joke voor haar inzet voor het VJN. Met name tijdens de 

coronacrisis.   

 

 

 

 


