
 

Conceptverslag van de 9e ALV Ver. Voedseltuin IJplein 2020, d.d. 23-2-2021 

 

Aanwezig:  Alma, Anneke, Annemarie, Arnold, Betty, Conny, Fransje, Gunter, Joke Hartmans,  

   Joke Hunfeld, Juul, Laura, Liesbeth, Louise, Marisa, Vera, Wil (verslag) 

Afgemeld:  Alexandra, Susanne en Anne 

1. Opening en vaststellen agenda 

Annemarie zit de vergadering voor en heet iedereen welkom op de ALV.   

I.v.m. het Coronavirus is de vergadering digitaal via Zoom.  

Aangegeven wordt dat, indien gewenst, er altijd t.z.t. nog een extra vergadering “live” kan 

worden georganiseerd mits er minimaal 10 deelnemers zijn. 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Mededelingen: 

Bij de uitnodiging was er aangegeven dat je vooraf al vragen kon stellen over de ALV-

stukken. Er is zijn 2 vragen binnengekomen. Beide hadden geen betrekking op de ALV en 

worden besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering. De vragenstellers zijn hiervan 

op de hoogte gesteld. 

 

3. Notulen ALV 2020: 

- tekstueel: goedgekeurd 

- n.a.v.: geen opmerkingen. 

Verzoek om het concept eerder door te sturen. De voorzitter geeft aan dat het afgelopen 

jaar tijdig na de ALV is verstuurd.   

Dank aan de notulist. 

 

4. Jaarverslag 2020: 

Ter informatie wordt het verslag van het bestuur gepresenteerd.  

Het doel van het verslag is: inzage in wat we afgelopen jaar hebben gedaan t.b.v. sponsoren  

en leden. Het verslag wordt ook op de website geplaatst. 

Algemene opmerking: het verslag ziet er goed uit, is degelijk gemaakt. Leuk om te lezen.  

dank aan Wil en Laura. 

  

Vragen /opmerkingen: 

- Waarom dieren in de tuin: het belang van biodiversiteit 

- Evaluatie over groentes, vakbeheerders, diefstal wordt gemist. De communicatie wordt  

  vanuit het bestuur “top-down” opgelegd, minder aandacht voor oude vrijwilligers, geen  

  thee-overleggen meer. 

   

  Reactie bestuur: 

  m.b.t. diefstal: terechte opmerking, hebben we te laat opgemerkt. 

  m.b.t. overige punten: we hebben elkaar allemaal gemist. Door de coronatijd zijn  

  activiteiten afgezegd, was theedrinken in een groep & theeoverleg niet meer mogelijk. We  

  hebben hierdoor minder met elkaar kunnen delen, hebben elkaar minder gehoord en is er  

  te weinig mogelijkheid geboden om mee te praten.  

  De coronatijd heeft ons veel nieuwe vrijwilligers gebracht waar we heel blij mee zijn maar  

  waar we niet op waren ingespeeld: meer mensen in de tuin die tijd en aandacht nodig 

  hadden, een extra werkdag (later teruggebracht tot één dagdeel) met dezelfde groep  

  coördinatoren. 

 

 



  De pandemie is nog niet voorbij. Binnen het bestuur zal er gekeken worden welke  

  mogelijkheden er zijn om, binnen alle opgelegde coronabeperkingen, elkaar weer meer te  

  spreken/mee te nemen.  

 

Vervolg: Het verslag komt op de website en gaat naar alle sponsoren, afdeling voorlichting 

Deelraad, buurtregiseur, Eigen Haard, Leefkringhuis, Voedselbank, Platform groen, Resto 

van Harte.  

 

5. Financieel jaarverslag: 

De kascommissie bestond uit Conny en Fransje. Zij hebben toelichting gevraagd en 

gekregen op de cijfers van 2020. De boekhouding ziet er goed uit! Er wordt keurig gewerkt, 

alles wordt goed bijgehouden.  

De kascommissie stelt voor decharge aan de  penningsmeester te verlenen.  

Annemarie bedankt Conny en Fransje voor hun werkzaamheden. 

Kascommissie volgend jaar: Fransje Bannenberg en Vera Leferink 

 

6. Bestuursverkiezing: 

Het huidige bestuur bestaat uit 5 personen. De wens van het bestuur is te groeien naar 7 

personen i.v.m. de hoeveelheid werk wat er ligt.  

4 Bestuursleden hebben zich weer beschikbaar gesteld voor de verkiezing, Joke heeft 

aangegeven te stoppen i.v.m. te drukke werkzaamheden. 

3 Kandidaten hebben zich aangemeld voor het bestuur, te weten: Alma van Brug, Arnold van 

der Valk en Marisa Luijks.  

Annemarie bedankt het zittende bestuur voor haar inzet en bedankt Joke voor haar 

enthousiaste inzet en haar verantwoordelijkheid die ze heeft getoond.  

 

Stemming: er wordt digitaal anoniem gestemd.  

Uitslag: er is gestemd door 17 personen en er zijn 17 geldige  stemmen uitgebracht.  

Alle 7 kandidaten zijn gekozen.  

 

7. Jaarplan 2021: 

Annemarie legt uit dat de ideeën altijd via de thee overleggen geïnventariseerd werden. 

Vanwege corona zijn die overleggen gestopt maar de doorgegeven ideeën zijn wel in het 

plan opgenomen. 

- nieuw idee: coördinatorenoverleg. Doel: bij elkaar komen en samen afspraken maken om 

  één lijn ter trekken naar de vrijwilligers. Bijv. verschillende composthopen: eenduidige 

  uitleg geeft minder verwarring; bespreken nieuwe werktijden enz. 

- intekenlijst taken: deze komt weer in de kas te hangen 

  * per activiteit een aantal vrijwilligers, daaraan gekoppeld een bestuurslid. 

  * workshops en zomerfeest: nog onduidelijk of dit door kan gaan i.v.m. corona 

  * plantjesmarkt: willen we in principe wel door laten gaan. 

Er wordt ingestemd met het jaarplan. 

 

8. Begroting 2021: 

Vragen/opmerkingen: 

- Waarom komt er niet automatisch weer subsidie van de gemeente? 

  Er is geld beschikbaar voor nieuwe initiatieven, voor continuering huidige projecten niet. 

  Voorstel: in gesprek gaan met de gemeente en opheldering vragen. 

- Structureel geld: extra geld van de leden, donateurs 

  Er zijn veel bedrijven rondom de Voedseltuin: sponsoren! 

  Voorstel: er komt een werkgroepje o.l.v. Alma. 

 



- MAEX ? 

  De tuin is aangemeld als project. Het is een soort Marktplaats voor sociale  

  projecten. Je kunt erop inschrijven- pot wordt verdeeld.  

 

De begroting 2021 wordt goedgekeurd. 

 

9. Voorstel lidmaatschapsverhoging: 

De contributie is jarenlang € 5,= geweest zodat, financieel gezien, het lidmaatschap nooit 

een drempel kon zijn.  

In het Stichting Doen-traject afgelopen jaar heeft de coach duidelijk aangegeven dat we ons 

als vereniging moeten op- i.p.v. afwaarderen!: je mag er (trots op) zijn!  

Voorstel: verhoging contributie per 23-2-2021 naar € 10,= met de mededeling dat meer van 

harte wordt toegejuicht.  

 

10. Rondvraag: 

- Arnold: attendeert op A’dam. Solnetwerk. Arnold en Gunter gaan naar bijeenkomst 21-2 

- Joke Hu: zijn we breder aangesloten bij andere voedseltuinen?  

  antw.: ja, bij Buurtgroen020 

  Maakt het ons sterker?  

  antw.: wij zijn een voorbeeld voor anderen! 

- Alma: er zijn meer VT in Nederland. Is daar samenwerking mee? 

  Antw.: niet direct want we werken niet allemaal op dezelfde manier. We werken wel samen 

  met Stadslandbouw Nederland, Arnold zit in het bestuur.  

  Verder werken wij alleen met vrijwilligers, anderen moeten er vaak “van leven”. 

- Laura: Voorstel om een lijst op te hangen met: denk mee! Het moet voelbaar zijn dat je  

  welkom bent. 

- Juul: op Instagram kun je linken naar de receptenpagina van de tuin. Erg leuk! 

- Conny:  

  1. Excursievoorstel naar Soeptuin, o.a. om het irrigatiesysteem te bekijken. 

  2. Bedankt het bestuur voor alle werkzaamheden 

- Vera: volgende week zaterdag begint het werken op zaterdag weer! 

- Louise: zijn er vooraf vragen gesteld over de ALV-stukken? Nee, wel over picknicktafel en  

  schilderen kinderhuisje.  

- Fransje: is dankbaar voor de fantastische plek die we aan het IJ hebben en dat de tuin  

  dankzij status “beschermd gebied” blijft voortbestaan!  

  Dank aan het bestuur. 

- Gunter: vrijdag wordt er organische compost afgeleverd op de parkeerplaats. Arnold,  

  Annemarie, Juul en Gunter bieden aan om mee te helpen het in de tuin te rijden. 

  Uitrollen over de vakken: blad, wortel en vrucht. 

- Wil: kijkt uit naar start op zaterdag. Jammer dat er geen deelnemers van de kleine tuintjes  

  aanwezig zijn. 

Annemarie bedankt Liesbeth voor haar technische ondersteuning bij deze Zoom-vergadering,  

bedankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 


