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Notulen online-ALV najaar 2020 van LvO, incl. reactie bestuur op 
opmerkingen en vragen 
 

Aanwezig:  
Abo Rassa, Alexander Hermse, Alice de Bie, Charlotta Eleveld, Conny van der Aalsvoort, Daad Kajo, 
Dip Dibbets, Dorien Kaaijk, Erdo Kayacan, Eric Reijnen Rutten, Guus de Klein, Henk Moeniralam, 
Ingrid de Jong, Joost Boer, José van den Eng, Kitty Kosters, Lenie Scholten, Liesbeth Kok, Lilia Volkova, 
Maarten Merkus, Marga Jetten, Marie-José Maas, Marij Bernards, Mart Hovens, Petit BARI, Qader 
Shafiq, Renee Straver, Rien van Domburgh, Rini De Wit, Sam Zaalman, Simone Kiekebosch, Ton Slots, 
Ton van Lieshout (geen lid, maar begunstiger met stemrecht). 
 
Afwezig:  
Abdul Jabr, Aisa, Adam Elhaj, Amadou Sow, Annet Gielen, Anja Wolsky, Cindy Reijnen, Constant 
Okouere, Derick Akuwa, Diego, Evelien de Bruijcker, Gre Zwols, Hein van der Putten, Jeanette 
Runhaar, Khadra Mahamoud, Lieve Jacques, Marie Louise van der Ploeg, Mieke Postma, Mouna 
Turay, Mustafa Blango, Mustapha El Karouni, Nol van Koolwijk, Trui de Klein, van Lith-Kusters. 
 

Presentielijst 

Aan de ALV najaar 2020 hebben van de 58 stemgerechtigden er 34 meegedaan aan de stemming.    

Dit betekent een aanwezigheid van 59% , waardoor rechtsgeldige besluiten genomen kunnen 

worden.   

1. Opening 

Deze uitgestelde ALV najaar 2020 is een digitale/schriftelijke vergadering waarbij de leden op een 

voor hen geschikt moment van 18 tot 26 januari 2021 konden inloggen. Door middel van stemming 

op diverse voorstellen konden zij aangeven of zij hiermee akkoord of niet akkoord gingen óf er geen 

mening over hadden. Daarnaast bestond bij nagenoeg alle vragen de mogelijkheid om een 

opmerking te maken of het antwoord toe te lichten. De Algemene Leden Vergadering najaar 2020 

was hiermee geopend.  

2. Mededelingen 

Vanwege de Corona-maatregelen en beperkingen om met een groep bij elkaar te komen, heeft het 

bestuur besloten om de uitgestelde  ALV 2020 digitaal via een online-enquête plaats te laten vinden. 

In de notulen van deze ALV is per voorstel eerst de stemverhouding en vervolgens het 

bestuursbesluit hieromtrent te zien. Daarna zijn alle opmerkingen per item ongewijzigd in tabelvorm 

weergegeven. Bij bepaalde opmerkingen of vragen is in rood de korte reactie van het bestuur te 

lezen. 

3. Voorstel bestuurssamenstelling: 

Akkoord: 33. Niet akkoord: 0. Geen mening: 1 

Besluit: Het bestuur van het land van Ooij ziet er vanaf nu als volgt uit:  
Voorzitter:  Mart Hovens   
2de voorzitter:  Henk Moeniralam 
Secretaris:  Lilia Volkova   
2de secretaris:  Maarten Merkus 
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Penningmeester: Daad Kajo   
2de penningmeester: Simone Kiekebosch 

 

 

3.3. Opmerkingen over bestuurssamenstelling 
Ik ben wel geschrokken van de reactie van Daad op de corona kwestie, haar reactie op Eric 
vond ik van weinig respect getuigen. juist van een bestuurslid verwacht ik dat men een 
bindende rol pakt bij meningsverschillen. Dit is tussen de betrokkenen en het bestuur 
uitgepraat. 

positief: 50% vrouw/ 50%man + veelbelovende mooie samenstelling!  

Ben niet echt werkend lid maar soort sponsor dus vind ik dat ik mij op veel punten 
terughoudend op moet stellen 

Hoe ziet het bestuur zichzelf bijvoorbeeld: voorwaarde scheppend, beleidsvormend of 
uitvoerend; ik zou graag meer invulling van de taken van het bestuur willen hebben gekoppeld 
aan de verschillende functies.. Naar mijn idee is het niet zo handzaam en slagvaardig om zo’n 
groot bestuur te hebben en per functie 2 personen.   Een groter bestuur heeft meer 
mogelijkheden voor kruisbestuiving en input vanuit diverse invalshoeken. Hoe gaat dit het er in 
de praktijk uitzien? Daarbij is het misschien goed om na te denken wat te doen met een 
geschil/conflict tussen leden onderling en tussen een lid en het bestuur; hoe te voorkomen en 
hoe op te lossen ? Het bestuur werkt een functiebeschrijving en taakverdeling uit.  

Leuk gemêleerd gezelschap, met naar mijn gevoel diverse kwaliteiten. Goed voorbeeld als 
gezicht van de vereniging naar buiten toe. Heb er vertrouwen in !  

mooie balans van sekse en afkomst 

Ik ben wel benieuwd waarom we niet hebben gestemd. Met zoveel aanmeldingen van 
potentiele bestuursleden had ik dat een betere optie gevonden. We wilden een breed bestuur. 
Zie ook de opmerking hierboven. 

Een mooie mix en divers, heb er vertrouwen in. 

Ik vind het vreemd dat ik over mensen mijn stem uitbreng, terwijl mijn naam te herleiden is.  Dit 
is niet het geval. De stemming was voor het bestuur als geheel en blijft voor de leden anoniem.  

Prima en succes! 

a) Er is veel ter zake doende kennis in dit bestuur, maar bv inzake alternatieven en innovatie 
voor het beheer van LvO zou er nog minimaal een deskundige bij passen. Er was geen ter zake 
deskundige die in het bestuur wilde. Indien nodig, zal het bestuur bij bepaalde vraagstukken 
deskundigen van binnen en buiten de vereniging om advies vragen. 
b) Het is problematisch dat de eigenaar(s) van LvO niet in het bestuur vertegenwoordigd zijn. 
Blijkens de gebeurtenissen in november en december j.l. kan dat tot problemen in 
bestuursbesluiten en -handelen leiden. De eigenaars van de tuin wilden niet in het bestuur. 
Daarnaast  heeft de vereniging een zakelijk contract (huur) met de grondeigenaren. Bij een 
meningsverschil met de grondeigenaren moet de vereniging zonder inmenging door de 
achterdeur een standpunt kunnen bepalen. 
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4. Voorstel werk-/kerngroepen: 

4.1. Voorstel samenstelling:  

Goed: 28. Niet goed: 1. Geen mening: 5. 

4.2. Voorstel richtlijnen: 

Goed: 30. Niet goed: 1. Geen mening: 3 

Besluit: Het document Richtlijnen en samenstelling werkgroepen zoals dat als bijlage bij de 

online alv meegestuurd is, gaat als verdere basis dienen voor het beheer en de 

werkzaamheden van Land van Ooij. 

4.4. Opmerkingen over richtlijnen en samenstelling werkgroepen 
Ik vind de werkgroepen niet erg divers samengesteld en dat is wel jammer. Andere leden 
kunnen zich ad hoc bij kerngroepen aansluiten zodat een wat meer divers beeld kan ontstaan. 
verder ben ik zelf bij 3 werkgroepen ingedeeld, ik beschouw dat maar als een compliment, 
maar ik twijfel of ik wel echt een goede inbreng kan hebben bij biodiversiteit. Maar misschien 
moet ik dat maar eerst met de andere 2 leden bespreken, eens kijken wat de verwachtingen 
zijn. Het bestuur roept alle kerngroepleden op om met elkaar een invulling van de taken te 
maken. Het bestuur kan hierbij behulpzaam zijn, indien nodig. 

Ik weet niet wat de groep biodiversiteit gaat inhouden en heb me er ook niet voor aangemeld. 
Als dat voorheen de groep vogels is, dan wil ik er wel bij betrokken zijn. Omdat alleen vogels in 
onze tuin een wat beperkt thema is en omdat we op het gebied van biodiversiteit actiever 
willen worden, is deze groep vooralsnog wat breder van onderwerp geworden.  

Hoe ben ik bij de organisatie van activiteiten/evenementen werkgroep terecht gekomen? Heb 
ik mezelf hier voor op gegeven? Ik weet het écht niet meer. Jazeker (mail 29 nov.) 

Hebben jullie goede regeling waarin opgenomen is wanneer je recht op moestuin verliest? 
Weet van andere tuinen dat daar zelfs over is geprocedeerd en dat bestuur aan het kortste 
eind trok. Moeten we nog aan werken. 

Als ik het goed begrijp werkt een werkgroep op basis van het beheerplan dat door het ALV 
wordt vastgelegd. Alleen wanneer er verschil van mening ontstaat wordt dit voorgelegd aan het 
bestuur. Uit het beheerplan zal dus blijken hoe zelfsturend een werkgroep kan zijn. Niet 
duidelijk is waarover de kerngroep hierbij het bestuur nog moet informeren over zaken die niet 
onder de beheergroep vallen of andere leden; of groepen van de vereniging aangaan. Dit moet 
zich inderdaad nog uitkristalliseren. Het is sowieso goed als beheergroep en bestuur steeds 
geïnformeerd worden. Dit voorkomt parallelle acties. 
Verder mis ik meer informatie over het ouderen en jongeren project; wat is de stand van zaken 
en wie is hier mee bezig? Is hier verder ondersteuning van de leden bij nodig? Er volgt een 
overzicht van alle projecten die in de pijplijn zitten met aansluitend de vraag of wie mee wil 
doen. 

wb de samenstelling het aantal kerngroepen is veel. bijv kruiden\ bloemen\ eeuwige tuin kan 
een kerngroep zijn. Uit ons doc Richtlijnen …:  ‘De kerngroepen zijn flexibel (onderstaand lijstje 
is een momentopname): leden kunnen komen en gaan; groepen kunnen ontstaan en 
verdwijnen.’ 

de uitdaging is om een balans te vinden tussen de onafhankelijkheid van de kerngroepen en de 
eindverantwoordelijkheid van het bestuur 

Ik zou zelf meer aansturen op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Meerjarig 
beheerplan, werkplan, overleg over de uitvoering, etc,  ik vind het een hoop overleg. Ik zou 
liever zien dat er een grofmazig beheerplan wordt gemaakt en de werkgroepen zelfstandiger te 
werk gaan. Dit is inderdaad ruwweg het idee. Werkenderwijs vullen we het in. En dan ook 
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5. Voorstel groepen in vereniging 

5.1. Voorstel indeling: 

Goed: 30. Niet goed: 0. Geen mening: 4. 

5.2. Voorstel contributie: 

Goed: 32. Niet goed: 1. Geen mening: 1. 

5.3. Voorstel moestuinhuur: 

Goed: 31. Niet goed: 1. Geen mening: 2. 

Besluit: Het document LvO groepen in de vereniging zoals dat als bijlage bij de online alv 

meegestuurd is, gaat als verdere basis dienen voor de organisatie van Land van Ooij. 

5.5. Opmerkingen over groepen, contributie en moestuinhuur 
het nadeel van het voorstel vind ik dat het toch weer duurder wordt en daardoor voor mensen 
met weinig geld weer moeilijker, het voorstel is sympathiek dat men dan extra financiële 
bijdrage kan krijgen, maar men moet er wel om vragen en je creëert een soort tweedeling. Je 
hoeft er natuurlijk niet om te vragen, wij kunnen het aanbieden als we het vermoeden hebben.  

Wat zijn de objectieve criteria voor de meedoen pot? In zijn algemeenheid de leden die goed 
passen binnen de vereniging maar te weinig geld hebben om de contributie of huur te betalen. 
De precieze criteria gaan we vaststellen. 

Ik vind de huur en de contributie zelf na aanpassing nog aan de lage kant. Ben bereid om zelfs 
nog iets meer te betalen. Ik spreek uiteraard voor mijzelf en begrijp dat dit ook afhangt van de 
financiële draagkracht. 

Eigenlijk vind ik het nog onduidelijk wat hier wordt voorgesteld. Er staat: Het bestuur benadert 
ieder lid en vrijwilliger persoonlijk en biedt voor 2021 de alternatieven van lid, vrijwilliger, 
moestuinder en/of sympathisant aan. Het bestuur beslist. Als bijvoorbeeld iemand een 
moestuin wil maar verder niet actief in de tuin is, dan kan het bestuur na een gesprek besluiten 
om de tuin niet toe te dienen. Niet-actieve leden kunnen lid blijven, hebben we op de 
bestuursvergadering besloten. We gaan dus soepel met het huishoudelijk reglement (minimaal 
eenmaal per maand meewerken) om. 

Hoe gaat dat dan in zijn werk? Ik neem aan dat leden die het vorig jaar een bepaald 
lidmaatschap, bijvoorbeeld lid en moestuin, hadden, dat in het nieuwe jaar ook weer willen. Of 
kan dat rouleren? Hoe zien jullie dat? En wanneer is iemand van een sociaal belang voor de 

accepteren dat niet alles op de manier gaat hoe je het zelf precies bedacht had. .Af en toe eens 
afstemmen. Ik snap dat we nu een ALV hebben met een vragenlijst, maar net voor dit soort 
onderwerpen is discussie gewenst. 

Wisselen van taken om de routine en monotone werk te voorkomen. En ook de kennis over de 
hele leden verspreiden. Zie opmerking over flexibiliteit hierboven. 

B.v ik zit in de groep huishoudelijke zaken, hoe kom ik er achter wat er aan taken liggen en wat 
wordt er verwacht van deze groep. Ik denk dat ik een heel eind kom samen met Marie  José, 
maar wat gedaan is daar wil ik graag mee verder. Ons idee is dat je – met hulp van het bestuur 
– zelf je taken invult. Zie ook boven. 

geen mening' is eigenlijk niet adekwaat: ik vind de regels nogal overgedetailleerd en daarmee 
nodeloos directief. De ervaring leert dat een vastomlijnd kader een nuttig houvast biedt en 
misverstanden voorkomt. 
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vereniging? Ik denk dat het allemaal wat duidelijk beschreven kan worden want ik begrijp nu 
nog niet waar ik voor of tegen stem. We doen een inventarisatie om te weten te komen wie 
wat wil. Voor de kandidaten voor een moestuin bestaan criteria (zie doc LvO groepen …). Voor 
de andere groepen in de vereniging hebben we vooraf gesprekken.  

Krijgen we een betalingsherinnering+bedrag+ reknr. toegestuurd? Je krijgt een mail binnenkort 

Kleinere tuinen mogelijk maken. Nu vaak te groot voor 1 persoon. Dat is onderdeel van de 
inventarisatie 

begrijp ik goed dat je eerst 1 jaar lang vrijwilliger moet zijn voor je lid kunt worden? Ja, 
ongeveer Zijn er criteria om vrijwilliger/lid te kunnen worden? Nee, voor vrijwilligers nog niet, 
we kijken nu naar enthousiasme en het voldoen aan de doelstellingen van de vereniging. De 
criteria voor leden staan in het huishoudelijk reglement dat op de alv van 31-8-2019 
aangenomen is en wie bepaalt wanneer iemand vrijwilliger kan worden en na een jaar als lid 
mag doorgaan? Het bestuur Hoe wordt bijvoorbeeld gecheckt of nieuwe leden de bereidheid 
hebben om actief mee te werken aan de doelen van de vereniging en door wie? Zie boven. 
Waarom wordt er voor gekozen om de ledenstop los te laten? Er is genoeg ruimte voor nieuwe 
actieve leden. Wat de meedoenpot betreft; voor sommigen zal de verhoging van de contributie 
misschien al een probleem zijn. Moeten mensen dit zelf kenbaar maken? Zie boven: kan ook 
aangeboden worden. Wordt verwacht dat leden zelf een beroep op de meedoenpot doen? Lijkt 
mij niet gemakkelijk. Wie beheert de pot en wie bepaalt wie er gebruik van kan maken ? Het 
bestuur Gewone leden betalen nu 5 euro voor de meedoenpot, moestuinleden 15 (10). 
Waarom dit verschil? Het is relatief. De contributie is ook minder dan de huur. Ik denk dat een 
meedoenpot nog wat verder uitgewerkt kan worden. Klopt, doen we 

De termen 'samenstelling' dit zijn de kerngroepen en de leden in de kerngroep in vraag 4 en 
'indeling' dit zijn de groepen in de vereniging in vraag 5 vind ik wat verwarrend. Als met 
'samenstelling' het aantal groepen en de onderwerpen per groep bedoeld zijn: dat is ok wat mij 
betreft. Over de 'indeling' (de personen per groep) heb ik in dit stadium geen mening.  

op zich heel goed dat er een regeling komt voor minder draagkrachtigen maar ik weet niet of 
de voorgestelde regeling werkzaam zal zijn [ drempel omsteun te vragen, ] zie boven ik ben 
slechts bekend met de drie betaalcategorien laag inkomen midden inkomen hoog inkomen men 
kan zelf bepalen tot welke categorie je behoort 

 

 

6.1. Voorstel workshops: 

Goed idee: 33. Slecht idee: 0. Geen mening: 1 

Besluit: de vereniging gaat workshops organiseren met als basis de onderstaande 

suggesties en opmerkingen. 

6.3. Suggesties voor workshops 
workshops in het verlengde van de kerngroep Cultuur 

biodiversiteit bevorderen 

teeltplan opstellen, planning van zaaien en poten, ervaringen met bepaalde gewassen, jaarrond 
telen 

Open tuin voor kinderen en jeugd 

Is het een idee dat de leden ook WorkShops geven? Dan kunnen zij andere kwaliteiten laten 
zien, maar ook zal dit de verbinding tussen de leden versterken. Want dan leren we elkaar 
beter/anders kennen en zijn we hierdoor op andere manieren/niveaus verbonden.  
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Snoei fruitbomen (aangezien er wat achterstallig onderhoud is op dit vlak kan hier wel wat aan 
gedaan worden) 

Op een ongedwongen en laagdrempelige manier elkaar ont-moeten met als uitgangspunt de 
passie voor de natuur; groen, gezond en in beweging. Minder denken in marktwerking, maar 
meer leven vanuit de menselijke “natuurlijke” maat, op het juiste moment in verbinding! 

De bodem, Bloemen, Snoeien, Biodiversiteit verhogen ,Jaarplanning maken  

Vogels; kookworkshops; gezonde voeding; iets over grond samenstelling en grondverbetering  

*Snoeien *Wilde kruiden/planten wat kun je ermee? *Wat vliegt daar? Vogels/insecten. Nesten 
bouwen. *Zelf paddestoelen kweken. *Leren fermeteren.  

1 Gezamenlijk met producten uit tuin: jam maken, groentes inmaken of recepten uitwisselen of 
samen maken +opeten....  
2 Kennis uitwisselen rondom o.a. moestuinieren/snoeien, beheer land/bestrijden kleine rode 
jeukend beestjes enz. 

Nu nog geen suggesties maar die komen nog wel!  

bodemgebruik; waterbeheer 

bijv snoeicursus of moestuinieren op kleigrond 

Verdiepen van kennis over de moestuin, over de bomen, bloemen, vogels, bijen en compost op 
ons land. 

workshop over biodiversiteit, eetbare en niet eetbare bloemen (bloementuin), kruiden en hun 
medicinale werking (kruidentuin) 

culturele sensitiviteit, duurzaamheid, biodiversiteit, biologisch tuinieren, permacultuur  

- hoe functioneren andere tuinen?  
- excursie gezamenlijk naar bv een voedsel bos. Ter inspiratie 

 

6.4. Opmerkingen over  workshops 

 
Onderlinge uitwisseling (intern) en externe workshops organiseren zijn voor mij twee 
verschillende uitgangspunten. Klopt 

ik ben ervoor op de workshops opener te maken door ze ook toegankelijk te maken voor 
buitenstaanders. Zeker (afhankelijk van het onderwerp) maar leden hebben altijd voorrang en 
niet-leden moeten een bijdrage leveren. Het idee was om mensen uit de wijk/andere 
moestuinen hier ook aan te laten deelnemen wanneer dit interessant voor hen kan zijn.  Klopt 

Voor composteren had ik mij opgegeven bij Velt, ging niet door. Het is leerzaam om leden die 
specifieke kennis hebben uit te nodigen een 'workshop' te geven.  

Gezellig en laagdrempelig maken 

een hapje en een drankje is belangrijk om ook mensen te trekken die het Nederlands nog niet 
goed beheersen. Belangrijk! 

 

6.5. Voorstel smoelenboek: 

Goed idee: 29. Slecht idee: 2. Geen mening: 3 

Besluit: Er komt een smoelenboek. Erdo, Charlotta, en Marie-José werken dat met het 

bestuur uit. Bij de gevraagde informatie wordt onderstaande tabel als uitgangspunt 

genomen. 

6.6. Welke informatie wil men aanleveren voor smoelenboek? (in absolute aantallen) 

tuinierservaring vroeger 1 
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foto van jezelf met voorwerp, niet perse in de tuin 1 

voor LvO relevante kennis, ervaring en inzetmogelijkheden 1 

combi van hobby en bio 1 

geliefde groenten en specialiteiten 1 

foto met bijzonder voorwerp of gewas in tuin 16 

hobby's 17 

pasfoto 19 

telefoonnummer 22 

e-mailadres 23 

bio (Wie ben je? Wat heb je gedaan?) 23 

 

6.7. Wie wil meehelpen met het smoelenboek?: 

Ik: Erdo, Charlotta, Marie-José 

Ik misschien: Marij, Joost, Maarten, Marga, Mart, Daad, Henk, Lilia, Bari  

 

6.8. Opmerkingen over smoelenboek 
alleen aan beginnen als minimaal 75% van de leden meedoet, desnoods beperkt smoelenboek.  
Hoewel deelname vrijwillig is, hopen we dat zo veel mogelijk leden meedoen, omdat ‘elkaar 
beter leren kennen’ ook een van de doelstellingen is. 

Het zou bijzonder leuk zijn voor de vereniging als ieder lid, al is het maar kort, iets over zichzelf 
vertelt. Dat heet bio en 23 willen dat wel. 

Wanneer er voldoende verbinding en contact is lijkt mij een smoelenboek niet nodig. Ik zie het 
leren kennen van elkaar liever in de praktijk d.w.z. in de tuin gebeuren .  Het blijkt dat niet 
iedereen elkaar in de tuin treft. Het smoelenboek kan ook helpen om de verbinding en het 
contact te zoeken, zeker voor nieuwe(re) leden. 

Ik wil mee werken, heb er géén ervaring mee en ben digital niet handig  

In hoeverre is de privacy gewaarborgd? "proberen te beschermen" is voor mij niet voldoende.  
Op de met een wachtwoord beveiligde website 

Het is voor mij een voorwaarde dat het goed afgeschermd is. bijv. naam en wachtwoord. Zie 
hierboven 

 

6.9. Voorstel Facebookpagina: 

Goed idee: 12. Slecht idee: 10. Geen mening: 12 

Besluit: we beginnen vooralsnog geen Facebookpagina. Daarom geven we geen 

commentaar van het bestuur op de opmerkingen hierover. 

6.10. Welke informatie zou op de Facebook-pagina van LvO geplaatst kunnen worden? 
leuke weetjes, evenementen, 

Foto's met korte tekstjes om mensen enthousiast te maken. Ook fijn om mensen bewust te 
maken van de seizoenen. 

Vooral de resultaten van ons werk om de medemensen (buiten de vereniging) te 
enthousiasmeren te helpen overwegen om ook ergens in de natuur op zoek te gaan naar rust 
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en ontspanning. Zo kunnen we foto's en informatie van onze activiteiten delen en daarvan de 
positieve resultaten benoemen. 

Grote activiteiten, evenementen, bijzondere gebeurtenissen of observaties in de tuin  

Ik ben zelf geen lid van Facebook en ben ook niet van plan om lid te worden. Begrijp wel dat 
het voor de naamsbekendheid en de communicatie naar buiten toe (ik denk aan activiteiten) 
kan bijdragen. 

Aankondiging publieke activiteiten. Foto-impressies 

Informatie over activiteiten, foto’s 

Foto's en verslag van de workshops 

Foto's en verslag van de workshops 

Zeer algemeen 

-kernactiviteiten  
-doelstelling  
-samenstelling  
-aangeven wat voor ondersteuning we zouden willen/kunnen gebruiken  

 

6.11. Wie wil meehelpen met de Facebookpagina?: 

Ik: Simone, Qader 

Ik misschien: Joost, Daad, Lilia, Sam, Bari, Marie-José 

 

6.12. Opmerkingen over Facebook-pagina LvO 
Laten we aub Facebook niet in onze vereniging doordringen. We kunnen zonder en hebben al 
zonder Facebook bekendheid. Meer sociale activiteiten zoals Divers organiseren  

De facebookgroep zou louter en alleen gebruikt moeten worden voor de bekendheid, niet om 
onderling dingen uit te wisselen. Derhalve moet het beheer streng zijn.  

ik ben niet actief op Facebook 

Ik wil wel meehelpen bij het plaatsen van foto's. En ik denk dat we de leden kunnen wijzen op 
het bestaan, zodat zij het Land van Ooij taggen. Kost weinig moeite. 

Jammer als Land van Ooy geinfecteerd wordt met media-achtige dingen. 

geen fan van facebook 

Ik ben al jaren niet meer actief op Facebook. Principieel en vanuit privacy reglementen van 
Facebook en misbruik van positie. 

Opmerking over eventuele Facebookpagina Land van Ooij Mijn eerste vraag is : wat is de 
meerwaarde van social media voor Land van Ooij ? Hoe groot willen we ons zelf maken? Er valt 
binnen de vereniging nog genoeg te doen aan informatie uitwisseling onder elkaar. Mijn 
voorstel is laten we daar onze energie in steken. Het kost al heel wat werk en energie om een 
goede website te maken en de groepswatsapp te gebruiken waar deze voor bedoeld is. Voor 
een deel is de website ook toegankelijk voor de buitenwereld. Dat lijkt mij wel genoeg.  

heb persoonlijk ook geen facebook,, zou er nooit naar kijken vermoed ik  

Facebook raakt steeds meer uit. Als je jongeren zou willen trekken is Instagram een beter 
platform. Alleen; weinig woorden en veel plaatjes.  

Ik zie het nut er niet echt in. Verder vraag ik me af of we met Facebook wel de juiste doelgroep 
bereiken. 

Ik ben heel terughoudend m.b.t. facebook. Zeker geen toegang geven tot privacygevoelige 
informatie 
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Algemeen bekend is de dubieuze kant van facebook. Een verantwoord platform als LvO zou zich 
hier niet mee in moeten laten. 

facebook is zo dwingend dat het niet-gebruikers op afstand zet email en een whatsappgroep 
(liever overigens signal) is genoeg 

 

6.13. Voorstel digitale nieuwsbrief: 

Goed idee: 26. Slecht idee: 1. Geen mening: 7 

Besluit: Er komt een digitale nieuwsbrief. Maarten, Mart, Kitty, en Dip werken dat met het 

bestuur uit. Voor de onderwerpen wordt uit onderstaande suggesties geput. De 

nieuwsbrief zal voorlopig via de mail en via de ledenpagina van de website verspreid 

worden. 

6.14. Suggesties voor onderwerpen digitale Nieuwsbrief 
Biologische tuin, diversiteit, workshops etc 

activiteiten in de tuin een tuin in de schijnwerpers: wat groeit er, wat gaat goed en wat niet, 
recepten van eigen teelt 

nieuwe leden - biodiversiteit 

er staat ook al veel op de website, misschien die uitbreiden met 'nieuwsrubriek', 'interviews', 
'acties' etc. 

• nieuwe leden voorstellen  
• bio/interview van/met een of meer leden  
• vorderingen van ‘t werk van de kerngroepen  
• recepten met seizoensgroente uit de tuin  
• leuke foto’s, leuke gebeurtenissen, leuke weetjes  
• notulen bestuursvergaderingen 

Nieuws over bijzondere vogels en dieren in de buurt; nieuws over plekken waar je goede zaden 
en plantjes kunt krijgen; aanbod van stekjes van deze of gene; plannen voor activiteiten en 
oproepen voor medewerking 

- Als de nieuwbrief openbaar is, dan: Groen, diversiteit, de noodzaak van verbinding, de 
noodzaak van "natuur opzoeken", update van onze ontwikkeling, interviews met betrokkenen...  
 - Als de nieuwsbrief alleen voor leden is, dan denk ik dat we regelmatig moeten updaten en 
praktische informatie delen die de leden zouden kunnen gebruiken om aan het land te werken. 
Dan; interviews met leden of anderen die affiniteit hebben met duurzaamheid en diversiteit.  

Reisverhalen of korte verslagen over uitstapjes/trips/wandeltochten van leden over hun 
belevenissen van natuur of duurzaamheid, interviews met leden of deskundigen over 
onderwerpen die interessant zijn voor de vereniging, bijzondere gebeurtenissen of observaties 
in de tuin, kort verslagen van speciale bijeenkomsten of workshops die gehouden worden voor 
leden, ervaringen van leden in eigen moestuin met hun oogst, verslagje van evenementen of 
grote activiteiten in samenwerking met de vereniging, verslagje van bezoeken aan de tuin door 
(grotere) groepen van buiten. 

Persoonlijk item met korte kleine ervaringen van leden. Moestuindingen: zaaien, grond 
bewerken enz Ontwikkelingen/vorderingen werkgroepen rondom landje Ooy. De nieuwe 
workshops 

Onze algemene werkzaamheden op het land, de diversiteit (cultureel en ecologisch/biologisch) 
binnen onze vereniging, geplande activiteiten, een interview met een verenigingslid, leuke 
wetenswaardigheden over ( de moestuin, flora en fauna op het land)  

vooral persoonlijke ervaringen met de moestuin, leuke anekdotes en nieuwsfeitjes, ervaringen 
waar je van kunt leren, wel en wee van iedereen 
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Actief app doen we al, nieuwsbrief wordt te veel  

Ontwikkelingen in LvO, stand van zaken 

verslagjes vd werkzaamheden diverse groepen die de tuin heeft waaronder ook het bestuur 

*Biologisch tuinieren, wat betekend dat eigenlijk?  
*Slimme ideeën voor bewatering van gewassen.  
*Plastic, waarom is het zo slecht?  
*Anderstalige artikelen voor mensen die de Nederlandse taal niet voldoende begrijpen. 
*Gebruik van biotoiletten voor analfabeten. Tekening maken ter gebruiksaanwijzing. (Ook 
ophangen in de toiletten)  
*Natuurlijke vijanden van ongedierten zoals de oogstmijt. 
 *Vraag/Aanbod; Zaad, Gereedschap, Klussen etc.  
*Wat groeit er op het Land en wat kun je ermee doen? 

Evenementen/agenda, tips voor moestuinierders, aankondigingen van het bestuur, 
aankondigingen/update van de groepen, etc... 

Stand van zaken in en rond de tuin, stand van zaken van de kerngroepen  

Seizoensinformatie Uit de kerngroepen Uit het bestuur Hoe gaat het elders in tuinen 
Evenementen op Land van Ooij 

Aan de doelstellingen en tips voor tuinieren 

Bio-moestuin. 

Nieuws, tegenslagen, ontwikkelingen, problemen (aanvang oogstmijtseizoen), tips inzake wat in 
welke periode doen 

-verloop kernactiviteiten  
-ontwikkeling en ondersteuning daarvoor 

 

6.15. Hoe moet de nieuwsbrief verstuurd worden?: 

Bij voorkeur per e-mail: 12. Bij voorkeur op de ledenpagina van de website: 8. Bij voorkeur 

op een openbare pagina van de website: 7. Maakt mij niet uit/geen mening: 7 

 

6.16. Wie wil meehelpen met de digitale nieuwsbrief?: 

Ik: Maarten, Mart, Kitty, Dip 

Ik misschien: Marij, Joost, Daad, Henk, Ton, Lenie, Dorien, Qader, Lilia, Liesbeth, Erdo, Rien, 

Sam, Bari, Marie-José 

 

6.17. Opmerkingen over digitale Nieuwsbrief 
goede nieuwsbrief is veel werk, net als de website bijhouden, als je begint moet je ook 
volhouden Dat is duidelijk 

4x per jaar is best veel. 2 of 3 x lijkt me ook prima. Hangt ook af van de hoeveelheid nieuws. 
Liever wat vaker een korte nieuwsbrief dan af en toe een lange.  

De digitale Nieuwsbrief kan aanvullend zijn of een verdiepingsslag maken op wat er al over de 
tuin elders op de website staat. Ieder lid kan worden gevraagd 1 keer per jaar een kort stukje of 
een artikel te schrijven over een onderwerp dat van belang is voor de vereniging of de tuin of 
waarvoor in het algemeen belangstelling bestaat.  
Suggestie: alvast een aparte rubriek "Digitale Nieuwsbrief' op de website maken.  
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Mondelinge gesprekken bevorderen de verbinding en uitwisseling en zijn belangrijk voor een 
goede samenwerking. Daarnaast kan op de website per 3 of 4 maanden wel even een verslag 
geplaatst worden. Is ook makkelijk voor het jaarverslag.  

Is iedereen digitaal? we zullen zorgen dat de nieuwsbrief alle leden bereikt. 

idee: via ledenpagina met een aankondiging via de email 

-Er is al veel digitale uitwisseling, svp overlappingen voorkomen!  
-Werk vanuit talenten en passie van mensen dan kost het allemaal minder tijd en energie.  

een regelmatig verschijnende nieuwsbrief loopt het risico bladvulling te zijn. Liever een 
nieuwsbrief als er nieuws is. Gezien de vele suggesties en projecten die we willen aangaan, lijkt 
dit ons geen probleem 

 

6.18. Voorstel informeel aanspreekpunt: 

Goed idee: 19. Slecht idee: 4. Geen mening: 11 

Besluit: Het bestuur bekijkt met Eric en Qader de opmerkingen hieronder en neemt dan 

een besluit. 

6.20. Wie wil informeel aanspreekpunt zijn?: 

Ik: Eric, Qader 

Ik misschien: Simone, Daad, Alice, Lilia, Erdo, Charlotta, Sam, Bari, José, Marie-José, Dip 

 

6.21 Opmerkingen over informeel aanspreekpunt 
opmerking bij 6.20 (lukte daar niet). Zou 'informeel aanspreekpunt' niet iemand van het 
bestuur moeten zijn? 

er kan bij 6.20 geen opmerking gemaakt worden (dat moeten ze dan maar op deze plek doen, 
toch?) 

Het informeel aanspreekpunt verbinding zou iemand moeten zijn die een sympathieke 
uitstraling heeft, goed benaderbaar is voor iedereen, uitstekende sociaal-communicatieve 
eigenschappen heeft (d.w.z. overweg kan met iedereen) en zelf ook (spontaan) gemotiveerd is 
om informeel contact te hebben met de leden in het belang van de vereniging.  

Informeel aanspreekpunt, wat ik fijn zou vinden is dat dit niet nodig is , dat het contact zo gaat 
groeien dat je als lid de moeite neemt met elkaar in contact te komen en vragen durft te 
stellen....indien er iets langs komt , dat vragen stellen .... oproept., en nuttig is. Bijv,: 
Nieuwsgierigheid, Respect en Aandacht en Vertrouwen, bezigen. Het blijft natuurlijk de 
opdracht van eenieder om contact met andere leden te zoeken en onderhouden, kortom: om 
te verenigen, ontmoeten en verbinden 

opmerking 6.20: Het werkt misschien beter om mensen duidelijk aan elkaar te koppelen en om 
dit vanuit het bestuur te initiëren en faciliteren. Wat is er b.v aan acties ondernomen om zoveel 
mogelijk leden te stimuleren om aan deze digitale vergadering deel te nemen? Persoonlijk 
gevraagd door ‘oude bestuur’ In dit geval zou een koppeling ook goed kunnen werken.  

Ik denk dat we naar andere oplossingen moeten zoeken om het contact tussen leden te 
bevorderen. Een aanspreekpunt vind ik erg ver gezocht. Ik ga ervan uit dat bij het aannemen 
van nieuwe leden er wel over gesproken wordt wat de bedoeling is. Zeker, maar er kunnen 
altijd meningsverschillen ontstaan. 
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Opmerking 6.20 (zie geen vakje) informeel aanspreekpunt daar wil ik over nadenken, Ik wil in 
ieder geval medewerken aan een sfeer van respect, geen roddels enz. Signalen hier omtrent wil 
ik z.n met iemand van het bestuur bespreken. 

Antwoord bij vraag 6. Met de hele structuur van nu (bestuur, beheergroep, werkgroepen met 
voortrekkers etc.) zijn er genoeg indegatenhouders Hopelijk 

 

8. Kascommissie: 

8.1 Wil je lid worden van de Kascommissie?: 

Ja: 0. Nee: 26. Ik denk er nog over na: 8. Het gaat hier om de volgende personen: Eric, Joost, 

Conny, Lenie, Renee, Yvon, Sam, Marie-José 

Besluit: het bestuur benadert 2 van bovengenoemde personen om de kascommissie 2020 

te vormen. 

 

9. Rondvraag: 

 

9. Rondvraag en slotopmerkingen 
Hele mooie oplossing deze schriftelijke ALV. Knap gedaan en veel dank daarvoor! 

We gaan voor een vruchtbaar 2021!  

Ervaar het als een fijne makkelijke manier van vergaderen, duidelijk en goed gemaakt!!  

ja mij is niet helemaal duidelijk wat nu de positie van Renee is. zij geeft nu iedere week lijstjes 
van dingen die moeten gebeuren, maar als de werkgroepen ook met eigen lijstjes komen kan 
daar spanning komen, Al doende wordt de positie van de beheergroep en de kerngroepen 
duidelijk het komende jaar. 

Als er problemen met de financiën zijn dan horen wij het graag. 

Mis de leuke werkdagen. Veel sterkte iedereen en zie jullie graag gauw in volle gezondheid  

Opmerking over: "Een samenvatting van de opmerkingen komt in het eindverslag, zonder dat 
deze te herleiden is tot namen van individuele leden". In het kader van de 
openheid/transparantie werkt het beter wanneer we van elkaar weten wat onze mening is. In 
een “gewone” vergadering weten we ook wie wat zegt . Openheid is een voorwaarde voor 
verbinding, jezelf mogen zijn en je veilig voelen. Iedereen mag weten wat mijn mening is. vr 
groet Liesbeth Dat is zo maar we hebben deze enquête zodanig opgezet om een vrijere 
uitwisseling van meningen te krijgen. Daar houden we nu aan vast.  

Ik heb veel vertrouwen in de democratische opzet van het Land van Ooij ; ) Dank voor jullie 
inzet! 

Goed werk van het bestuur 

Dank voor jullie inzet en op een prettige samenwerking met elkaar in dialoog met de seizoenen 
en diversiteit van de natuur. 

Mijn complimenten voor de organisatie en uitvoering van deze schriftelijke ledenvergadering. 

Excuses late inbreng 

 


