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ALV - voorjaar 2021  
 

Agenda 
 

 1.     Opening 
 2.     Mededelingen 
 3.     Notulen uitgestelde ALV-najaar 2020 
 4.     Uitwerking meedoen-regeling  
 5.    Huishoudelijk Reglement (bijgesteld) 
 6.    Notitie taakverdeling tussen bestuur, beheergroep en kerngroepen 
 7.     Communicatie 
 8.    Inhoudelijk Jaarverslag 2020 
 9.    Financieel Jaarverslag 2020, bestaande uit de winst- en verliesrekening  
       en de inkomsten- en uitgavenbalans 
10.   Verslag kascommissie controle 2020  
11.  Begroting 2021 
12. Toelichting op de financiële stukken  
13.   Rondvraag 
14.  Sluiting 
 
 

Digitale, schriftelijke ALV  
De digitale, schriftelijke ALV - voorjaar 2021 is gehouden van 12 mei tot en met 17 mei 2021, 
nadat deze aangekondigd was op 5 mei 2021. Alle documenten die nodig waren voor de 
stemming, zijn meegestuurd. Van de 51 stemgerechtigden die zijn benaderd voor de 
stemming, hebben er 32 meegedaan. Daarmee komt de respons (aanwezigheid op de ALV) 
op 62,7 %, voldoende om rechtsgeldige besluiten te nemen op basis van de resultaten.  
 

Aanwezig:  
Petit Bari - Marij Bernards - Joost Boer - Alice de Bie - Ingrid de Jong - Rini De Wit - Maartje 
der Kinderen - Charlotta Eleveld - John Horvers - Mart Hovens - Marga Jetten - Dorien Kaaijk 
- Daad Kajo - Erdo Kayacan - Simone Kiekebosch - Liesbeth Kok - Kitty Kosters - Maarten 
Merkus - Henk Moeniralam - Abo Rassa - Eric Reijnen Rutten - Lenie Scholten - Qader Shafiq - 
Ton Slots - Amadou Sow - Renee Straver - José van den Eng - Conny van der Aalsvoort - Rien 
van Domburgh - Yvon van Lankveld - Ton van Lieshout - Lilia Volkova - Sam Zaalman. 
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Resultaten van de stemming  (agendapunt 3 tot en met 13) 
 
 
A3. Nog opmerkingen op de notulen van de uitgestelde ALV-najaar 2020? 

 Ja    2  (6%) 

 Nee 30 (94%) 

 

 

 

A4. Eens of oneens met de criteria die voor de meedoen-regeling zijn opgesteld? 

 Eens  23  (72%) 
 Oneens    4 (12%) 

 Geen mening   5  (16%) 

 

Waarom oneens over criteria Meedoen-regeling?  
Te  bureaucratisch. Lijkt op werkwijze sociale dienst. Ik stel voor dat een lid iemand voor kan dragen aan het 
bestuur voor de meedoen-pot  met motivatie 
We beschouwen de criteria als een indicatie voor wie in aanmerking komt voor de regeling. We zullen soepel 
met de criteria omgaan. Uiteraard kunnen leden iemand voordragen voor de regeling. 

Ik vind het jammer dat gekozen is voor het principe wie het eerst meldt het eerst ontvangt. Ik zou liever een 
deadline willen hanteren, bijvoorbeeld iedereen die gebruik wil maken van de regeling moet zich voor 1 april 
melden en dan verdelen we de tegemoetkoming over het aantal mensen dat zich gemeld heeft. dat 
betekent dat iedereen die het nodig heeft deelt in de bijdrage. 
We zouden graag iedereen die het nodig heeft willen helpen. Maar we moeten wel ervoor zorgen dat er niet 
meer wordt uitgegeven aan de regeling dan er beschikbaar is. Het ziet er nu naar uit dat we alle leden die in 
aanmerking komen, kunnen bedienen met een volledige vergoeding. We houden de vinger aan de pols en 
zullen een voorstel doen als mensen buiten de boot dreigen te vallen. 

Dit brengt heel veel werk met zich mee: hoe ga je dat controleren bijvoorbeeld? Bovendien de contributie 
van LvO en de moestuin is zodanig laag, naar mijn mening kan iedereen z'n bedrag in jaarbasis missen wat je 
heel veel voor terug krijgt. Eventueel delen van de moestuin met een ander is ook een optie waarbij kosten 
omlaag gaan. 

Opmerkingen notulen uitgestelde ALV-najaar 2020 

Opmerking van een lid  over eigenaren  die niet in bestuur zitten etc. kan ik niet plaatsen aangezien er geen 

problemen met de eigenaren waren. De opmerking kan vreemd overkomen maar daar is al in het verslag 

van de ALV – najaar 2020 antwoord op gegeven. 

Nogmaals ik heb geen facebook en hoop dat LvO geen facebook gaat krijgen {er is genoeg via website en 

apps te duiden). Het bestuur had inderdaad besloten vooralsnog geen Facebookpagina te openen. Gezien de 

relatief grote weerstand hiertegen binnen de vereniging zal dit ook niet gebeuren. 

Er staan nog een aantal punten open: een geschil/conflict tussen leden onderling en tussen een lid en het 

bestuur; hoe te voorkomen en hoe op te lossen ?  Geschillen (meningsverschillen) zijn binnen een vereniging 

niet te voorkomen en zijn ook helemaal niet erg. De opgave is om deze niet tot conflicten te laten 

uitgroeien. Dat vergt van de betrokkene(n) een volwassen houding, waarbij oprechtheid, duidelijkheid, 

empathie, openheid, luisteren, flexibiliteit belangrijke elementen zijn. 
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We beschouwen de criteria als een indicatie voor wie in aanmerking komt voor de regeling. We zullen soepel 
met de criteria omgaan. Daarom verwachten we niet dat het veel werk met zich meebrengt. Uiteraard 
kunnen mensen ook volstaan met een halve moestuin. 

De term meedoen-regeling is in deze verwarrend, vind ik, omdat de gemeente Nijmegen een regeling heeft 
met dezelfde naam. Ik begrijp wel dat er grenzen zitten aan het budget hiervoor en dat op op is, maar ik vind 
wie het eerst komt het eerst maalt in deze niet zo prettig geformuleerd. Het lijkt me prettig om duidelijk te 
hebben hoeveel mensen er ongeveer gebruik kunnen maken van het  budget dat nu gereserveerd is. En 
hoeveel mensen maken er gebruik van? Blijft het bedrag gereserveerd als er een jaar minder beroep op 
gedaan wordt 
De gemeentelijke regeling is beperkt en onze regeling kunnen we beschouwen als een aanvulling daarop. 
Alleen organisaties die op een lijst van de gemeente staan kunnen het beschikbare bedrag krijgen als zij 
minima helpen om hun maatschappelijke deelname te vergroten. En LvO staat volgens ons niet op die lijst. 
Het ziet er nu naar uit dat we alle leden die in aanmerking komen, kunnen bedienen met een volledige 
vergoeding. Het bedrag blijft gereserveerd als in een jaar het bedrag niet op is gegaan. We houden de vinger 
aan de pols en zullen een voorstel doen als mensen buiten de boot dreigen te vallen.  

Opmerking van 1 persoon met ´geen mening´: 
Volgens mij heeft de gemeente allerlei financiële regelingen voor de minima, ook is er subsidie voor de 
meedoen regeling. Dat is zo. Maar de gemeentelijke regeling is beperkt en onze regeling kunnen we 
beschouwen als een aanvulling daarop. Zie boven. 

 

 

A5. Akkoord of niet akkoord met het bijgestelde Huishoudelijk Reglement ? 

 Akkoord  26 (81%) 

 Niet Akkoord   4 (13%) 

 Geen mening   2  (6%) 

 

Waarom niet akkoord met het bijgestelde Huishoudelijk Reglement? 
Aanvulling gewenst bij sluiten van poorten : graag WC poortje achterin ook vermelden 
Dit gaat nu niet omdat het HR reeds is vastgesteld maar dit punt kunnen we de volgende keer toevoegen 
aan een bijgestelde HR en voorleggen in de volgende alv. 

* Ik vind dat er te weinig over het scheiden van afval in staat. Dat wat je mee neemt van huis ter recreatie of 
anders, neem je ook weer terug naar huis, denk aan bierblikjes/flesjes, plastic tassen ed. En het gebruik van 
singel used plastics zoals het gebruik van ti-ribs, rietjes, roerstaafjes mag wat mij betreft apart vernoemd 
worden. 
Zie boven. 
* Wordt de verplichte deelname in punt 5 echt op iedereen nageleefd? Ik zie best wel wat mensen die een 
moestuin hebben maar er nooit zijn tijdens de werkdagen. 
Dat is inderdaad een punt van zorg. De bestuursleden proberen de komende tijd met die mensen het 
gesprek aan te gaan hierover. Als mensen een goede reden hebben om niet naar werkdagen te komen, 
kunnen zij zich ook op andere manieren nuttig maken voor de vereniging, bij voorbeeld door actieve 
betrokkenheid bij inkomensgenerende activiteiten. Uiteraard kunnen alle leden het gesprek hierover 
aangaan.  

Het lijkt mij goed om te blijven vermelden dat de moestuin er mooi en opgeruimd moet uitzien en een open 
karakter moet hebben. 
De meningen verschillen over wat “mooi” en “opgeruimd” is. En wat is een “open karakter”? In het 
beheerplan moeten daarover duidelijkere uitspraken gedaan worden.  
Voor (taal)maatjes wordt een uitzondering gemaakt; is niet duidelijk. 
Het gaat om mensen die zelf niet aan de criteria voldoen (geen migratieachtergrond of geen steuntje in de 
rug nodig), maar die meekomen als maatje of taalmaatje met iemand die wel aan de criteria voldoet. We 
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verwachten dat we meer mensen met een migratieachtergrond en mensen die een steuntje in de rug nodig 
hebben kunnen bereiken, als die hun (taal)maatje mee kunnen brengen. 
Wat wordt bedoeld met  tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen ? Geef voorbeelden.  
Voorbeelden zijn: stokken en hekwerken voor de peulvruchten, gaas over de bedden om vogels te weren. 
Er wordt 2 maal gesproken over naar rato; misschien meer duidelijkheid hierin?  
Dat valt niet in exacte getallen of percentages vast te leggen. Het is een kwestie van inschatten. 
Bijvoorbeeld: Een vrijwilliger die elke werkdag komt werken kan meer fruit meenemen dan een vrijwilliger 
die maar een keer per maand komt werken. Ander voorbeeld: alle leden moeten kunnen delen in de 
kersenoogst en niet alleen de moestuinders die er vanwege hun moestuin in de oogsttijd vaak zijn.  De 
beheergroep-fruitgroep maakt binnenkort een fruitoogstverdeelplan. 
De mensen van het AZC:  veranderen in het algemenere:  vluchtelingen. 
In deze context worden specifiek de vluchtelingen die in het AZC wonen bedoeld. Daarom de mensen van 
het AZC. 
Misschien een idee om ook een maximum te stellen aan het aantal bestuursleden? 
Dat kan niet in het Huishoudelijk Reglement worden vastgelegd. Daarvoor is een wijziging van de statuten 
nodig. 

Wat ik mis in het reglement is de bij de laatste fysieke alv afgesproken regel dat in principe elk stuk moestuin 
elk jaar opnieuw toegewezen wordt en er dus geen claims op bepaalde stukken grond kunnen worden 
gelegd. Het is dus niet zo dat je als je eenmaal een bepaald stukje hebt je dit altijd houdt. Argumenten die 
daarvoor toen zijn aangedragen waren onder meer dat iedereen er recht op moet hebben om ook een keer 
een bepaald favoriet stukje grond te kunnen krijgen (vlakbij een pomp of een zitje, in de schaduw, achterin, 
etc.) en de moestuinierders af en toe ook andere buurmannen- en vrouwen krijgen, wat ook weer goed is 
qua ontmoetingsdoelstelling van de vereniging. 
Dat klopt. Er is nog niets mee gebeurd. We gaan de moestuingroep vragen of ze daarvoor een regeling willen 
maken en beheren. 

Het gemeenschappelijk zijn van de bloemen roept bij mij de vraag op, hoe het zit met het recht op plukken. 
Hoe om te gaan met de behoefte om wat bloemen te plukken. Bij het fruit en de kruiden kan er een bericht 
via de app uitgaan, maar hoe omgaan met de bloemen en bloesem e.d. Betekent het gemeenschappelijk zijn 
dat je dat naar eigen inzicht mag doen? Dat je recht hebt op plukken? We vragen de bloemengroep een 
voorstel te maken. Ditzelfde geldt voor de kruidengroep en eeuwige tuingroep. De beheergroep kan hiervan 
een samenhangend plukplan maken. 
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A6. Eens of oneens met de notitie over de  taakverdeling tussen bestuur, beheergroep en 

kerngroepen? 

 Eens  26 (81%) 

 Oneens    4 (13%) 

 Geen mening   2 (6%) 

 

Waarom oneens met de notitie over de taakverdeling tussen bestuur, beheergroep en 

kerngroepen?  

Mijn opmerking betreft alleen de indeling van de werkgroepen. Aardbeien hoort in fruitgroep thuis. Er is 
geen aparte slootgroep, deze hoort bij hagen die niet vermeld staat. Passen we aan 

Vanuit de beheergroep bemensen we nu een werkdag in de week. Dat we dat ook voor twee dagen in de 
week kunnen na corona is, als ik mij niet vergis, nog geen uitgemaakte zaak. Het is dan ook nog maar één 
dag in de week: vrijdag óf zaterdag. Verder ben ik akkoord met de notitie.  

Ik zit bij de kerngroep Fruit (Yvon) Passen we aan 

Ik denk dat een jaarlijks werkplan met een plattegrond, tijdsplan en werkwijze veel gevraagd is en de 
beoordeling daarvan te formeel is. De beheergroep assisteert bij dit proces. De beheergroep heeft op deze 
manier veel invloed/bevoegdheden. Zou dit voor een deel ook niet bij het bestuur moeten liggen? Nee, we 
willen een decentrale aanpak waarbij kern- en beheergroepen autonoom functioneren. Dit binnen een door 
alle leden (op de alv) afgesproken kader (het beheerplan). Het doel is de betrokkenheid van eenieder te 
vergroten. Er zou daarvoor meer deskundigheid in het bestuur aanwezig moeten zijn. Nee, die 
deskundigheid bevindt zich decentraal, in de beheergroep en de kerngroepen. Wat als de kerngroep het niet 
eens is met de beheergroep? Wie heeft dan het laatste woord?  Graag meer duidelijkheid om onenigheid te 
voorkomen. Zie punt 7 van de notitie: Nieuwe ontwikkelingen of inzichten binnen de kerngroepen (waarbij 
afgeweken wordt van het beheerplan) worden eerst voorgelegd aan de beheergroep. De beheergroep legt 
het dan voor aan het bestuur, voorzien van een advies over mogelijkheden en gevolgen. Het bestuur is dus 
eindverantwoordelijk. 

Opmerking van 1 persoon die het wel eens is met de notitie: 

Wat ik lastig vind is de plek van de vrijwilligers, die eerst een jaar meedraaien voor ze lid worden. Draaien ze 
in principe mee in de algemene tuin of krijgen ze een plekje in de werkgroepen, of is dat vrij? Dat is vrij. 

 

 

A7. Opmerking gemaakt over het thema Communicatie? 

 Ja 11  (34%) 

 Nee 21  (66%) 

 

Opmerkingen over het thema communicatie 

Het zou voor mijn gevoel beter zijn als er meer verbinding zou zijn tussen de leden en dat we elkaar vaker 
zouden zien en meer van elkaar zouden weten. Dat maakt het communiceren makkelijker. Daar streeft het 
bestuur ook naar. Na verdere versoepeling van de coronamaatregelen willen wij bijeenkomsten organiseren  
om de verbinding te versterken. Activiteiten die door de leden zouden worden verzorgd, kunnen bijdragen 
aan die kennismaking. Elk mens heeft minstens een talent. Dat kan hij/zij inzetten in een vorm van een 
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workshop/les/activiteit. Een lid gaat na welke lessen/workshops  hij/zij zou kunnen organiseren voor de rest 
van de leden. Aan de hand van zo’n leerstof laat hij/zij de rest van de tuingemeenschap kennismaken met 
zijn/haar eigen kwaliteiten. Zo komen de leden ook vaker op een andere manier tot elkaar. Meld je daarom 
aan met ideeën en de bereidheid mee te werken. Daarnaast zijn naar aanleiding van de vorige ALV  enkele 
leden bezig met de opzet van een Smoelenboek. De voortgang hiervan is enigszins vertraagd omdat de 
makers min of meer verzekerd willen zijn dat derden geen oneigenlijk gebruik kunnen maken van de 
informatie in het Smoelenboek en een oplossing hiervoor zoeken. 

Gewenste processen op dit terrein kunnen soms spontaan ontstaan. Deze hoeven niet altijd via speciale 
bijeenkomsten (formeel) gestuurd te worden. Wel kunnen informele ontmoetingen met een hapje bijdragen 
tot meer verbinding binnen de vereniging. Uiteraard kunnen processen om elkaar wat meer te leren kennen 
spontaan ontstaan, maar daarnaast dragen bepaalde bijeenkomsten ook bij aan meer ontmoeting en 
verbinding. We zouden een spelletjesavond kunnen organiseren bij een vuurtje. Of een wandeling, 
gecombineerd met interessante info over de omgeving waar gewandeld wordt. 

Ik heb het idee dat wij hierin nog een beetje zoekende zijn. Het is bij sommige beslissingen die er genomen 
moeten worden niet altijd duidelijk welke kerngroep er een klap op moet geven. Heb wel het idee dat we 
onze weg hier steeds beter vinden. Ja, vaak gaan dit soort zaken geleidelijk en kunnen die niet met een druk 
op de knop gerealiseerd worden. Al doende leert men, dat geldt voor vrijwel iedereen in de vereniging. We 
gaan langzamerhand de goede kant op. 

Heb het idee dat de LvO appgroep en de appgroep voor de bloemen kerngroep goed werken. Leuk dat je dat 
opmerkt. Het zou mooi zijn om deze positieve ervaring te delen met de rest van de leden. Dan kunnen zij 
ook geïnspireerd raken en de communicatie binnen de werkgroepen versterken. Al dan niet via de app. 

Ik heb het gevoel dat de organisatiestructuur goed gaat werken. De ervaring gaat het leren. Maar het is echt 
al een verbetering. Zoals al gezegd: al doende leert men. En trouwens groei gaat in het begin langzaam, 
maar zodra de basisstenen al gelegd zijn, zal de ontwikkeling hollen. 

Informatie die voor iedereen van belang is doordat het een rol speelt in het betrekken van alle leden bij de 
activiteiten moet naar mijn idee duidelijk aan iedereen gegeven worden. 

Een voorbeeld hiervan is de duurzaamheidsweek met New Rootz en het Pontem college. 

Wanneer via een mail kenbaar was gemaakt wat het doel hiervan was zou iedereen hierop hebben kunnen 
reageren met ideeën en wanneer mogelijk inzet. De kracht van land van Ooij was in dit geval vooral de 
voorbeeldfunctie die wij kunnen vervullen naar jongeren die het nog helemaal moeten gaan maken in 
Nederland (Amadou, Bari, Adam, Mouna, Qader, Erdo, Abo). Het programma was uiteindelijk maar aan 
enkele mensen bekend. Dit is een terechte opmerking. Voor ons als bestuursleden was deze ervaring nieuw. 
Een uitdaging bijna. We hebben ons zodanig bezig gehouden met het organiseren en regelen van de 
activiteiten dat het ons deels is ontgaan om het gedetailleerd met de leden te delen. De volgende keer 
zullen we onze taken wat specifieker verdelen zodat er minstens een van ons het informeren/terugkoppelen 
van/naar leden, op zich kan nemen. Wel is in de Nieuwsbrief van april jl. is op pagina 2 melding gemaakt van 
de duurzaamheidsweek met New Rootz en Pontem Colllege én een oproep gedaan aan leden om mee te 
werken. Hierop is in beperkte mate gereageerd. In een volgende mail en Nieuwsbrief geven we een 
overzicht van welke activiteiten in de pijplijn zitten.  

Na afloop had er een bericht verstuurd kunnen worden waarin verloop en resultaten waren vermeld. Op 
deze manier maak en hou je de leden warm bij wat er gebeurt, zeker gezien er meer inkomsten genererende 
activiteiten nodig zijn. In de komende Nieuwsbrief wordt verslag gedaan van de duurzaamheidsweek. 

Het is  nog steeds zo dat de app door een beperkt aantal mensen gebruikt en gelezen wordt. De echt 
belangrijke berichten zijn er moeilijk uit te filteren. Mensen haken af en lezen de app niet meer. Volgens mij 
moet er iets bedacht worden zodat iedereen de voor hem/haar belangrijke informatie krijgt. Mogelijkheden 
zijn via een aparte mail of zoals ik al eerder voorstelde maak koppels van degenen die veel op het land en 
betrokken zijn met degene die meer op de achtergrond zijn. Op deze manier is er meer kans dat iedereen 
deel uit blijft maken van Land van Ooij. Het idee zullen we bespreken in het bestuur, maar we willen 
niemand dwingen of van bovenaf sturen om koppels te vormen, want anders kan dat averechts gaan 
werken. Wel kunnen we bijvoorbeeld in het algemeen voorstellen om zelf eens spontaan een actie in die 
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richting te ondernemen. We doen binnenkort een oproep aan leden die weinig in de tuin komen om 
andersoortige activiteiten voor ons te ontplooien (gastmens, koken). 

lk zou graag een wat duidelijker communicatie willen over de werkdagen. Mij is inmiddels niet meer 
duidelijk wanneer er op vrijdag en wanneer op zaterdag gewerkt wordt. Ten tijde van de relatief strenge 
coronamaatregelen hadden we geen georganiseerde werkdagen (immers verboden) maar vrije inloopuren. 
Bovendien als ik op een andere dag tijd heb, dan zou ik graag ergens een lijstje willen vinden met dingen to 
do. De klussen worden soms pas kort van tevoren gemeld, ik zou het fijn vinden als er iedere maand een 
klussenlijst voor die maand gegeven zou kunnen worden. Dit voorstel leggen we  voor aan de beheergroep. 
In de loop der tijd worden de klussen in de werkgroepen vanzelf bekend. 

Het zou fijn zijn om straks weer buiten te kunnen vergaderen, dan kun je meer in dialoog zijn met elkaar. 
Daarmee is het bestuur helemaal mee eens. 

Heel belangrijk dat we werken aan een sfeer van openheid en eerlijkheid. Logisch dat er verschil van mening 
en werkwijze kan zijn. Als je daar onderling niet uitkomt vraag dan iemand van bestuur en/of vereniging om 
daar een weg in te vinden. Daad is binnen het bestuur informeel aanspreekpunt voor ontmoeting en 
verbinding. Ook indien er meningsverschillen dreigen of aanwezig zijn, kan bij haar hiervoor aan de bel 
worden getrokken. De leden worden in de volgende Nieuwsbrief op de hoogte gebracht dat Daad het 
aanspreekpunt hiervoor is. 

Ja, het is belangrijk dat er openheid is in de communicatie en dat je elkaar volledig informeert, ook als er al 
zo tussendoor dingen besproken worden, dat je niet vanuit aannames handelt in de communicatie. 
Openheid is een belangrijk element in communicatie. Tegelijk geldt ook voor communicatie hoe je met 
elkaar omgaat of rekening houdt met iemands situatie of gevoelens.  Dus aannames zullen in zekere zin vaak 
onbewust meespelen op de achtergrond. Maar nogmaals: al doende leren we. 

Is steeds afhankelijk van tijdstip, onderwerp en personen. is dus nooit af. Wat vandaag goed is, kan morgen 
fout zijn en andersom. Wijze woorden ! 

 

 

A8. Akkoord  of niet akkoord met Inhoudelijk Jaarverslag 2020? 

 Akkoord 30 (94%) 

 Niet akkoord   2  (6%) 

 

Waarom niet akkoord met Inhoudelijk Jaarverslag 2020? 

Zie  vraag 3 waarin ik aangeef dat er nog een aantal punten open staan. (Bestuur: betrokkene verwijst naar 
de tweede opmerking bij A3) Het bestuur is van mening dat hoofdzakelijk activiteiten van de vereniging 
thuishoren in het Inhoudelijk Jaarverslag en niet zo zeer geschillen tussen leden of tussen leden en bestuur. 
Bij agendapunt 3 is al op de opmerking  over de geschillen geantwoord. 

Ik vind het jammer dat er niet meer nieuws over de moestuinen in staat, welke oogsten zijn het waard om te 
vermelden, bijv. de buitensporig grote pastinaken, wat heeft het dit jaar goed gedaan en wat minder goed, 
welke plagen zijn er geweest (aardappels/prei), dus ook meer inhoudelijke info en niet alleen maar events 
die er zijn geweest. In het Jaarverslag had inderdaad ook aandacht besteed kunnen worden wat het goed en 
minder goed heeft gedaan in de tuin in 2020 en welke plagen er zijn geweest. Het is een waardevolle 
suggestie om deze informatie in volgende jaarverslagen mee te nemen. Echter, dan zal er eerst input 
moeten komen van de moestuingroep. 
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A9. Akkoord of niet akkoord met het Financieel Jaarverslag 2020 ? 

 Akkoord 29 (91%) 

 Niet akkoord   1 (3%) 

 Geen mening   2 (6%) 

 

 

Waarom niet akkoord met Financieel Jaarverslag 2020? 

* Het is wat gek om als donateur niet akkoord te gaan met het financieel jaarverslag. Geen mening is ook 
niet passend want die heb ik wel. NVT zou een mooi vakje voor mij zijn maar dan toch maar mijn mening. 
Dus wel akkoord voor zover noodzakelijk maar met wat opmerkingen voor 2021 en 2022. 

* Divers is met de bijdrage en de inkomsten uit consumptie verantwoordelijk voor 25% van de inkomsten 
van de Vereniging (en de meer dan € 200,- aan snacks na afloop). Daar dragen veel leden aan bij maar kijk 
ook naar de inspanningen die voor Sterker gedurende het gehele jaar geleverd worden. Sterker is een 
gesubsidieerde organisatie met beroepskrachten; Wijland is ook een gesubsidieerde organisatie met vooral 
vrijwilligers/stagiaires en één  beroepskracht. Wellicht kunnen de inspanningen en de inkomsten in de 
toekomst enigszins in balans gebracht worden. Het contract met Sterker en de offerte voor Di-Vers staan 
redelijk vast voorlopig. Buiten coronatijd is het verschil minder groot (1150 – 1750 €). NB Di-Vers heeft vorig 
jaar alle winst op de verkoop teruggekregen (250 €), vereist veel meer vrijwilligers (3 – 25) en ook de 
consumptiebonnen en uitgedeelde pakken appelsap moet je er nog van aftrekken (310 €). Het beeld is dus 
vertekend. 

*Ik hoop verder dat de inkomsten uit de verkopen bij divers ad € 193,- een saldo van de inkomsten minus de 
kosten zijn. Als dit niet het geval is dan is het wat raar dat ik met 2x sap persen, 5x koffie of thee en diverse 
stukken taart bij Sam en Simone verantwoordelijk ben voor meer dan 10% van de inkomsten. ik dacht dat er 
wat meer mensen waren :-) Het is het cashgeld maar we hebben bij de kosten niet alle bekers en andere 
aanschaf meegerekend omdat er veel over is. 

We kunnen geen jaarrekening vaststellen met een negatief resultaat. Dus hoe wordt het tekort van 2020 
opgevangen? We nemen aan dat je de winst- en verliesrekening bedoelt (bij die van de inkomsten en 
uitgaven vertekenen de eenmalige investeringen het beeld). Die toont een klein verlies (145 €). Dat moet in 
2021 aangevuld worden. Verder heb ik eerlijk gezegd niet het vertrouwen dat het in 2021 gaat lukken met 
deze begroting, er is geen reklening gehouden met tegenvallers. Ik heb geen inzicht in het meerjarenbeeld. 
Hoe groot is ons eigen vermogen. In de bijgevoegde exceltabel wordt de huidige status (van 18 mei) 
vergeleken met de begroting. Hierin kun je zien dat we nu een buffer hebben van zo’n 6000 € en begin 2022 
van zo’n 3000 €. We hebben nog geen financieel meerjarenplan. Bovendien wordt de pacht echt wel een 
hele grote opgave voor 2022. Hoe gaan we ons daarop voorbereiden? Voor 2022 is vanwege de pacht de 
noodzaak inderdaad groot om meer inkomsten of minder uitgaven te hebben. Vanuit het bestuur is het 
beleid: zuinig zijn o.a. door het hergebruik van materialen, meer activiteiten organiseren of hosten, kansen 
op subsidies aangrijpen, samenwerkingsverbanden aangaan. Voor dat alles rekenen we op de steun van alle 
leden. 

 

 

A10. Vraag over het verslag van de kascommissie (controle 2020) ? 

 Ja  1  (3%) 

 Nee 31 (97%) 
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Opmerkingen op verslag kascommissie  
Tof dat er weer twee leden van de vereniging de controle hebben gedaan. 

 

 

A11. Akkoord of niet akkoord met de Begroting 2021? 

 Akkoord 25 (78%) 

 Niet akkoord  5 (16%) 

 Geen mening  2  (6%) 

 

 

Waarom niet akkoord met de Begroting 2021? 

Nadenken over het freesbeleid. Die kosten kunnen we misschien voorkomen door zelf te fresen. Kun je een 
frees huren? Zoeken we uit 

Ik heb vraagtekens bij de jaarlijkse bijdrage van Sterker in relatie tot de bijdrage van Divers. Misschien kan 
dit grote verschil toegelicht worden omdat ik dit grote verschil niet snap. Zie de eerste reactie bij het 
financieel jaarverslag hierboven. 

Sterker betaald nog steeds het coronabedrag voor 2021? Ja 

Zie mijn opmerking bij 9. (Bestuur: betrokkene verwijst hier naar de 2e opmerking bij A9) Zie de derde reactie 
bij het financieel jaarverslag hierboven 

Staat de bijdrage die Sterker moet betalen wel in verhouding tot wat we aan DiVers vragen? Zie de eerste 
reactie bij het financieel jaarverslag hierboven. Verder denk ik dat we in de begroting een post 'sponsoring' 
op moeten nemen: we zouden er naar moeten streven om een deel van onze kosten via fondsen/sponsoring 
binnen te halen. Door dat op de begroting te zetten met een streefbedrag bij de inkomsten (en aan de 
uitgavenkant het te bestemmen voor de reserve) blijft het onder onze aandacht om dingen op andere wijze 
betaald te krijgen dan uit de contributie en activiteiten als DiVers. Dat is een goed idee. We leggen dat bij de 
penningmeesters. En we roepen de leden op om mogelijkheden voor sponsoring of subsidieverlening  aan 
ons kenbaar te maken. 

1 stemgerechtigde gaat akkoord maar verwijst naar de eerste opmerking die gemaakt is bij A9. 

 

A12. Vraag over toelichting op financiële stukken of opmerking hierover? 

 Ja   3  (9%) 

 Nee 29 (91%) 

 

Vraag of opmerking m.b.t Toelichting op de financiële stukken  

Ik hoop dat de pacht volgend jaar op te brengen is. Door de 1,5 m maatregel, die nog lange tijd van kracht 
zal blijven, kun je minder bezoekers verwelkomen. Klopt, maar we kunnen wel coronaproof activiteiten 
organiseren zoals bleek (Di-Vers, Pontemcollege) Hebben we meer activiteiten nodig? Absoluut. Het zijn 
vaak dezelfde mensen die zich inzetten voor inkomst genererende dagen. Klopt helemaal. In een volgende 
mail en in de Nieuwsbrief doen wij een hartstochtelijke oproep aan de leden om 1) zelf met initiatieven te 
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komen en 2) mee te werken door bijv. als gastmens te fungeren. Het financieel gezond houden van de 
vereniging is een verantwoordelijkheid voor allen. Hoe betrekken we nieuwkomers hierbij? Zie de vierde 
reactie in de rondvraag. 

Zie mijn opmerking bij 9. (Bestuur: betrokkene verwijst hier naar de 2e opmerking bij A9) Zie de derde reactie 
bij het financieel jaarverslag hierboven. 

Hoe wordt het te verwachte tekort weggewerkt? Is nu wel heel algemeen en onduidelijk (gewoon meer 
betaalde activiteiten ontwikkelen). In een volgende mail en in de Nieuwsbrief geven we een overzicht van 
welke activiteiten in de pijplijn zitten en aan welke verder gedacht wordt. Nogmaals: dit kan niet zonder de 
medewerking van alle leden! 

 

 

A13. Vraag of opmerking voor de Rondvraag ? 

 Ja    8  (25%) 

 Nee 24 (75%) 

 

 

Vraag of opmerking voor de Rondvraag  

1) Ik vind dat de leden op de hoogte moeten gebracht worden van de criteria die het bestuur hanteert 
wanneer de nieuwe aanmeldingen worden geaccepteerd of juist afgewezen. Hierover staat in de eerste 
Nieuwsbrief op pagina 5 iets over vermeld. Verder staat op de website onder de rubriek meedoen (lid 
worden) uitgebreid aangegeven welke criteria er worden gehanteerd voor het lidmaatschap. 

2) Ik meld me nu alvast aan om een kookworkshop te geven aan de leden en wens dat veel meer 
aanmeldingen vanuit de leden komen die hun ervaring en kennis willen delen met de rest. Dank! 

Is het mogelijk meer educatieve activiteiten op Land van Ooij te doen? Vergelijkbaar met de themaweek van 
het Pontemcollege. Op Land van Ooij kunnen uiteraard meer educatieve activiteiten plaatsvinden met 
kinderen maar dat is ook afhankelijk van de wens, belangstelling en prioriteiten van de school en de 
kinderen. Vorig jaar zijn enkele basisscholen actief benaderd, maar door corona is vrijwel alles hieromtrent 
stil komen te liggen. Met New Rootz en netwerk Kleurrijk Groen willen we een subsidieaanvraag doen voor 
educatieve activiteiten op ons Land en in de wijken/scholen. 

Geen vraag maar een opmerking. 

*Ik ben heel erg blij met het lidmaatschap van deze vereniging en zeer in mijn nopjes om te kunnen 
tuinieren, wat is dat spannend en interessant. 

 *Ik verheug me erop om weer in wat grotere groepjes op die werkdagen aan de slag te kunnen gaan, met 
lol, met gezellige pauzes, mooie gesprekken. 

Ik ben positief over de ontwikkelingen in de vereniging, de verschillende groepen en de inzet van het 
bestuur. En ik kijk uit naar weer gezamenlijke werkdagen en gezamenlijke activiteiten zonder Corona of boa-
dreigingen. 

Hoe maken we dit hele verhaal inzichtelijk voor anderstaligen, laaggeletterden en anderen? Dit lijkt mij wel 

nodig als je hen wilt betrekken bij het mede-eigenaarschap van onze vereniging. Dit blijft een vraag die 

steeds terugkomt, waarschijnlijk ook niet direct opgelost kan worden en blijvende aandacht behoeft. 

Persoonlijke benadering (afwisselend door een ieder en niet alleen door het bestuur) voor een gesprekje 

met degenen die zich enigszins afstandelijk opstellen kan helpen het verenigingsgevoel bij hen langzaam te 
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versterken. En wanneer corona het weer toelaat willen we weer gezellige bijeenkomsten met een hapje 

organiseren om betrokkenheid en saamhorigheid te versterken in de hoop dat de aansluiting verbetert. 

Het voldoen aan de doelstellingen van Land van Ooij; ontmoeting, samenwerken, diversiteit, en delen vraagt 

aandacht, energie en inzet. Laten we ons best doen om elk lid te betrekken bij Land van Ooij door 

belangstellend te zijn, uitnodigend en waarderend. Uiteraard gaat het bestuur hiervoor, maar dat kan niet 

zonder de samenwerking met en ondersteuning van alle leden. 

We hebben een fantastisch jaar achter de rug. Ik geniet iedere dag dat ik er ben en ik vind de onderlinge 

sfeer heel prettig. Fijn dat er een nieuw bestuur is dat zoveel zaken oppakt! 

Nog steeds tevreden over de tuin en de mensen die meedoen. Ik vind mijn weg steeds beter. Fijn dat er 

zoveel mensen meedoen. 

 

 

 

 

  

 

 


