Verslag van de Algemene ledenvergadering
10 april 2017

Aanwezig namens de verenigingen
Vereniging
Tuinpark Noord
Dongenseweg
Flora
St. Franciscus
Leijpark
Moerenburg
Kaaistoep
Vlashof
Hoflaan
Het Groene Bosch
Hazennest
De Rooie Biet
De Westerhof
Reeshof
OVAT
OVAT
OVAT

Naam
P. Rokven
W. v.d. Sande
Nico Toemen
Ruben Franken, A. van Spaandonk
Jack Balmakers, Ans Aben
Bob Frèrejean, Ans Schreurs
Wim van den Dries, Peter van Schilt
Kees van Loon
Tuncer Arisoy, Henk de Rooij
H. Werkhoven
Ward v.d. Dries, Seth de Hoon
Yvonne Zandbergen
Ad Bastiaansen, penningmeester
Christ van Geel, voorzitter
Kees van der Staak, secretaris

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag ALV 11 april 2016
4. Jaarverslag
5. Financieel verslag
6. Verslag kascontrole / decharge bestuur
7. Verkiezing kascommissie
8. Verkiezing bestuursleden
9. Biodiversiteit
10.Website
11.Verslag overleggen met gemeente
12.Rondvraag
13.Volgende vergadering
14.Sluiting

1.

Opening
Om 20:00 uur opent de voorzitter de vergadering en hij heet iedereen welkom.

2.

Mededelingen
Piet Bevers (Kaaistoep) en Hugo Meuskens en Aad Reeuwijk (Moerenburg) hebben zich
afgemeld.
De Westerhof stelt voor een agendapunt toe te voegen: de vergaderfrequentie. De
vergadering gaat hiermee akkoord.

3.

Verslag ALV 11 april 2016
Geen op- of aanmerkingen, de notulen worden goedgekeurd, met dank aan de notulist.
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4.

Jaarverslag secretariaat
Vanwege de secretariaatswisseling in 2016 is het verslag wat aan de korte kant; er zijn geen
op of aanmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

5.

Financieel verslag
De penningmeester geeft een toelichting op de kostenspecificatie 2016 en het financieel
overzicht 2016. De voorzitter wijst nog eens op de extra uitkering die is gedaan; er wordt nu
gespaard voor een herhaling hiervan. Er zijn geen vragen; beide verslagen worden
goedgekeurd.

6.

Verslag kascontrole
De kascommissie, bestaande uit Marian den Otter (niet aanwezig) en Jack Balmakers,
verklaart dat de kas en bank over het verenigingsjaar 2016 zijn gecontroleerd en goed
gevonden. Het bestuur wordt decharge verleend voor 2016.

7.

Verkiezing kascommissie
Jack Balmakers (Leijpark) en Wim van den Dries (Hoflaan) worden gekozen als
commissielid. Wim van de Sande (Dongenseweg) is reservelid.

8.

Verkiezing bestuursleden
Bij handopsteken worden Ad Bastiaansen (nieuwe termijn) als penningmeester en Kees van
der Staak (voor de rest van de periode) als secretaris benoemd.

9.

Biodiversiteit
• De beginnerscursus is dit jaar meer gericht op de echte doelgroep van beginners.
A.s. woensdag is de derde en laatste avond.
• Voor de gevorderden worden dit jaar 2 praktijkavonden georganiseerd, bij de
Vlashof en bij de Dongenseweg.
• Er is dit jaar vanwege de geringe belangstelling bij de organisatoren helaas geen
biodiversiteitsmarkt. In de plaats daar van is er een op kinderen gericht
Voorjaarsfestival aan de rand van Tilburg, nabij de Elho. Info zal worden
toegezonden.
• Groen013 is een zinvol initiatief van de gemeente waarin alle bij het groen betrokken
instellingen en organisaties in Tilburg bijeen worden gebracht.
• Via de Ovat zijn alle verenigingen lid van Velt. Gevraagd wordt wie daar wat mee
doen; dat blijkt niet zo veel te zijn; misschien dat individuele leden wat doen, dat is
niet bekend. Wellicht is het goed de tuinders nog eens te wijzen op de korting bij
aankopen en dat de regio Breda-Tilburg elke maand een activiteit organiseert.
Volgend jaar zal het lidmaatschap opnieuw worden geëvalueerd.
• Er was dit jaar weinig animo voor het lavameel; de verenigingen hadden blijkbaar
nog voldoende voorraad.

10.

Website
Het contract bij de huidige provider is opgezegd; de secretaris beheert nu de website,
hetgeen een aanzienlijke besparing oplevert en meer flexibiliteit biedt. De oudere filmpjes
zullen eraf gehaald worden. De secretaris wijst erop dat de verenigingen die zelf geen
website hebben er meer gebruik van kunnen en mogen maken.
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11.

Overleg met gemeente
Ad Bastiaansen doet verslag en somt op waarover overleg is gevoerd: asbest, de Reeshof,
de gevolgen van de verbreding van het kanaal voor de Dongenseweg, de toegang tot het
Leijpark, rattenoverlast, vergunningvrij bouwen, en de reguliere zaken zoals pacht en
vergoedingen. Het bestuur heeft duidelijk zijn ongenoegen laten blijken over de nieuwe
vertraging in de besluitvorming ten aanzien van de Reeshof.
Tweemaal per jaar is er rechtstreeks overleg met de wethouder. Eén keer op het stadhuis;
op 5 oktober brengt wethouder Mario Jacobs een bezoek aan de Dongenseweg.
De juristen van de gemeente buigen zich nog over de afspraak uit 1997 over het
vergunningvrij bouwen op de tuinen.
Asbest blijft een probleem; er is tijd tot 2024.
Het bestuur is tevreden over de samenwerking met de gemeente, behalve wat betreft de
Reeshof.

12.

Ingevoegd punt: vergaderfrequentie
De Westerhof stelt voor de vergaderfrequentie om laag te brengen naar driemaal per jaar
een bestuursvergadering en eenmaal de jaarvergadering. Het bestuur is van mening dat de
huidige frequentie nodig is om iedereen te herinneren aan de periodieke verplichtingen. De
vergadering besluit de huidige frequentie te behouden.
Op algemeen verzoek zal er vaker en duidelijker bekend gemaakt worden wie op welk
moment iets moet aanleveren, met gebruikmaking van de website en duidelijke overzichten.

13.

Rondvraag
Op verzoek van de Hoflaan zal de website meer informatie gaan bieden.
Leijpark meldt dat vier katten op 11 maart zijn geleverd; over twee weken mogen ze los
rondlopen.

14.

Volgende vergadering
Bestuursvergadering op 12 juni 2017, om 19.30 uur op de Hoflaan .

15.

Sluiting
De voorzitter sluit om 20.55 uur de vergadering.

3

