
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 28 Juni 2022 

Aanwezig: Anna Maria,  Carla, Caroline, Cecile, Edo, Els, Evelien, Hans, Joke,  

Katja,  Maria, Marijke, Monica, Netty, Pieter, Ton, Tonnie,  Wiel, Wies  

Afwezig: Huub, Jessica, Jolanda,  Jo Corstjens, Jo Weijnen,  Leah, Vester 

1. Welkom en inleiding 

⮚ Katja is de tolk voor Edo en Maria. 

⮚ Sinds maart 2021 is het  een speciale situatie voor ons als vrijwilligers. Het is 

nog steeds niet duidelijk hoe de toekomst voor de Natuurtuinen eruit gaat 

zien. Zolang het kan, blijven wij in de Natuurtuinen samen bezig zijn en 

genieten. 

Er  is een plan waar MIK een belangrijke rol in heeft. Het exploitatieplan dat 

zij samen met CNME aan het maken zijn moet eerst goedkeuring krijgen 

door de besturen plus de gemeente. Hoe de nieuwe wethouder hier in zal 

staan is ook nog even spannend. Het  streven van het CNME is om voor het 

eind van 2022 duidelijkheid te hebben 

.  

2. Mededelingen en post 

⮚ Jessica had het te druk met haar werk de afgelopen maanden maar is 

voornemens deze zomer weer te komen tijdens haar vakantie. 

⮚ Jolanda kan niet aanwezig zijn omdat  zij momenteel te druk is met privé 

zaken die haar volledige aandacht nodig hebben.  

⮚ Huub heeft een lelijke val gemaakt met zijn fiets waardoor hij de komende 

weken niet naar de Natuurtuinen kan komen. 

⮚ We zullen naar Jolanda en Huub een kaartje sturen. 

 

3. Notulen Jaarvergadering 2021 (over het jaar 2020) 

⮚ Er was vorig jaar afgesproken foto’s van insecten en andere dieren naar 

Huub te sturen. Tonnie heeft  regelmatig foto’s van insecten die zij op de 

gevoelige plaat wist te zetten naar Huub gestuurd. Gezien de huidige 

omstandigheden spreken we af foto’s van de Natuurtuinen (van dieren en 

planten) door te sturen naar Edo om ze op de website te zetten. 

Edo doet een oproep om de foto’s van de open dag naar hem door te 

sturen. 

⮚ Met het idee (de wens) voor een ecologisch toilet is niets meer gedaan. 



 

4. Financiën (Punt 6 jaarverslag) en Kascommissie 

⮚ Het  bestuur had besloten in 2021 geen lidmaatschapsbijdrage te vragen. 

Inkomsten uit donaties €90. De kas is met €210 erop achteruit gegaan.  

Op 31-12-2021 bedroeg het VNJ saldo  € 3004, 96.  

De opbrengt van  €140 voor de wijn is niet kosten dekkend. 

CNME zorgt voor de koffie etc. en VNJ “levert” de mankracht. 

⮚ De kas is gecontroleerd en akkoord bevonden door de Kascommissie Carla 

en Pieter. Met dank voor hun inspanningen.  

Pieter zal samen met Hans als Kascommissie de kascontrole voor 2022 op 

zich nemen. 

 

➢ Verdeling van de flessen wijn 2018 

Besproken wordt hoe we de wijn zullen verdelen. Besloten is om circa 40 

flessen aan het CNME te schenken vanwege de prettige samenwerking. Voorts 

zal aan alle leden een fles wijn worden gegeven. De overige flessen kunnen door 

vrijwilligers worden aangeschaft tegen een geringe vergoeding van € 3,50 om de 

kosten die de wijngroep maakt te dekken. 

        

5. Bespreking Jaarverslag 2021 

⮚ Complimenten voor het jaarverslag. Het  is opgebouwd uit verslagen 

over verschillende gedeelten van de Natuurtuinen van verschillende 

vrijwilligers die een verslag hebben geschreven. Foto’s worden door Edo 

nog eraan toegevoegd.  

⮚ Het levend archief maakt een bescheiden doorstart in Gronsveld. 

Momenteel is er niemand onder de vrijwilligers die de kar kan trekken om 

het  levend archief in de natuurtuinen op te starten.  

⮚ Vanuit de kruidentuin worden plantensoorten die nieuw zijn op initiatief 

van Tonnie, uitgezet in de wilde plantentuin.  

⮚ Info over kruiden zal Monica delen op onze website. Als de tuin er goed 

bijstaat wil zij t.z.t. wel een rondleiding geven en ons informatie geven 

over de specifieke kruiden en hun werking. Je kunt op haar website veel 

informatie over kruiden vinden. 

⮚ Pieter wordt gevraagd om een stukje voor het jaarverslag te schrijven 

over de Permatuin. Ondank dat er weinig veranderd is ten opzichten van 

het jaar ervoor, zal hij toch zijn best doen (samen met Anna Maria) tijdig 

een tekstje in te leveren uiterlijk donderdag 7 juli.   



 

 

6. Rondvraag en sluiting 

⮚ Omdat wij nieuwsgierig naar zijn wat er  allemaal ‘s avonds in de 

moestuin op bezoek komt, zou het leuk zijn als de nachtcamera weer 

geactiveerd kan worden. Joke zal Maartje laten weten dat wij de 

nachtcamera weer willen gebruiken en Jo Weijnen vragen of hij die kan 

instaleren. 

⮚ Wij zijn voornemens, om op de dagen dat er voldoende vrijwilligers  in 

de natuurtuinen aanwezig zijn, de poort open te zetten zodat 

geïnteresseerden een wandeling door de tuinen kunnen maken. Dit zal 

aan het CNME doorgegeven worden. 

⮚ Pieter geeft aan dat er voldoende compost bij de Permatuin ligt die 

eventueel voor eigen gebruik door de vrijwilligers meegenomen kan 

worden. 

⮚ Anna Maria vertelt dat een familie (gezin met jonge kinderen) in de 

schoolvakantietijd graag zou willen komen helpen in de natuurtuinen. 

⮚ Cursus Humisme voor leden. Het bestuur heeft Bram de Volder bereid 

gevonden (tegen een redelijke betaling) om ons in twee dagdelen, 27 

september en 6 oktober, theoretische en praktische kennis bij te brengen 

over de bovenste 10 cm van de bodem. Joke stuurt een uitnodiging naar 

alle leden met het verzoek zich aan te melden èn mee te doen aan de 

cursus. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden eventueel andere 

belangstellenden aangeschreven. 

 


