WIE HET ONDERSTAANDE VERSLAG PER E-MAIL WIL ONTVANGEN, KAN ZICH MELDEN BIJ HET BESTUUR OP
ZATERDAGMORGEN TUSSEN 10.00 EN 12.00 UUR, OF U STUURT EEN E-MAIL NAAR INFO@VTVDEVENHOEVE.NL

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van VTV de Venhoeve gehouden op zaterdag 28
maart 2015
Aanwezig: 65 leden
Afwezig met kennisgeving: 29 leden
Afwezig zonder enige kennisgeving: de leden met de tuinnummers 9, 11,13, 14 18, 26, 28, 29, 30,
33, 34, 35, 38, 39, 42, 50, 52, 53, 56, 59, 61, 63, 64, 66, 69, 71,72, 73, 74,75, 77, 78, 79, 80, 81, 84,
87, 88, 90, 91, 92, 94,96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134, 136, 141, 142, 143, 145, 148, 152, 153,
158, 163, 169,170, 171, 173, 174, 175, 177, 180, 182, 184, 188, 189,190, 191, 192, 193, 194 en 196.
1.Opening
Henk Verschoor (voorzitter) opent om 13.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom. Het is een
druilerige zaterdagmiddag, die hopelijk niet de voorbode is van een slecht voorseizoen. Henk deelt de
vergadering mee dat van het bestuur Anita Lubbers met kennisgeving afwezig is.
Een speciaal woord van welkom geldt ons erelid Aad de Vaal.
2.Appèl
Er zijn 72 leden aanwezig en 29 leden zijn met kennisgeving afwezig. Hoewel de meerderheid van de
leden niet aanwezig is, stelt de voorzitter de aanwezigen voor de vergadering toch te laten doorgaan.
Dit voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. Hierna wordt, zoals naar goed gebruik, enkele
momenten van stilte in acht genomen om die leden te herdenken die in de afgelopen maanden zijn
overleden.
3.Verslag van de ledenvergadering van 6 december 2014
Dit verslag wordt zonder verdere op- of aanmerkingen vastgesteld. De voorzitter dankt de notulist. Op
een vraag van Carel Leffers (tuinnummer 15) wordt de bespreking van de begroting van de
bestuurskamer doorgeschoven naar agendapunt 8 “wensenlijst”.
4. Ingekomen stukken
Het bestuur heeft ontvangen een e-mail van de heer Leffers aangaande de begroting van de herbouw
c.q. herinrichting van de bestuurskamer. Zoals bij het vorige agendapunt is opgemerkt wordt dit
bespreekpunt doorgeschoven naar agendapunt 8.
5. Jaarverslag 2014
Dit jaarverslag wordt zonder verdere op- of aanmerkingen vastgesteld. De voorzitter dankt de
secretaris voor zijn werk.
6. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 2014
a. Vragen
Er zijn geen vragen bij het bestuur binnengekomen. De penningmeester heeft verder geen behoefte
de cijfers nader toe te lichten. Er zijn ook geen vragen uit de zaal.
b. Verslag van de kascontrolecommissie.
Namens de commissie leest Frans Prats de volgende verklaring voor:
“De kascontrolecommissie, bestaande uit Theo van der Aa, Joop Renerie en Frans Prats, heeft de
boeken van de vereniging gecontroleerd. Hierbij is gelet op de verantwoording van uitgaven en

inkomsten, op eventuele afwijkingen t.o.v. de begroting en afspraken en op de volledigheid van de
stukken. Tijdens de controle zijn geen onduidelijkheden of afwijkingen gevonden die niet naar
tevredenheid konden worden verklaard. De kascommissie kan dan ook de vergadering een positief
advies geven aangaande de financiële decharge van het bestuur.”
De voorzitter dankt de commissie. De vergadering neemt met algemene stemmen het advies van de
commissie over. De voorzitter prijst in een enkel woord de penningmeester Ruud Sannes voor al het
werk dat hij voor de vereniging verricht.
7. Jaarstukken penningmeester 2015
De bijzondere posten in de begroting zullen aan de orde komen in de bespreking van agendapunt 8.
De vergadering heeft geen behoefte aan een nadere toelichting van de begroting en keurt deze
hiermee goed.
8. Mededelingen
In de behandeling van de verschillende punten welke zijn opgenomen in de agenda maakt de
voorzitter een kleine wijziging. Het derde punt de “wensenlijst” zal als eerste worden behandeld.
- Zoals eerder opgemerkt, heeft Carel Leffers een uitgebreide e-mail gestuurd. Hierin merkt hij op dat
hij het in principe eens is met het besluit de bestuurskamer te renoveren. Hij mist bij de stukken een
tekening, een uitgewerkt plan en zeer zeker een gedetailleerde begroting. Hij denkt hierbij met name
aan de kosten voor de vloeren, de elektra, de verlichting, de Cv-installatie, het toilet, het keukenblok,
de betegeling, het plafond, de meubels, de kozijnen en de deuren. Hij kan zich niet voorstellen dat al
deze kosten worden gedekt door het begrote bedrag van € 13.215,-. Verder vraagt de heer Leffers
zich af of de kosten van de reeds aangelegde betonnen balken en de gasleidingen zijn gedekt in de
vorige jaarrekening of zijn deze toe berekend aan de begroting.
Tot wellicht de verrassing van de vergadering loopt de voorzitter punt voor punt de opmerkingen van
de heer Leffers door en stelt bij elk van de onderdelen dat in deze kosten al is voorzien. Aan het slot
van zijn betoog wordt dit duidelijk. De plannen van het bestuur zijn gewijzigd. Niet langer wordt
uitgegaan van de herbouw van de huidige bestuurskamer. De commissiekamer links van de winkel zal
worden betrokken door het bestuur. De oude bestuurskamer, die op termijn zal worden gesloopt, zal
voorlopig worden gebruikt door de commissies en als opvangruimte voor mensen die hun werkbeurten
gaan verrichten. Op langere termijn zal de plaats waarop de huidige bestuurskamer nu staat een
nieuwe opslag voor de gasflessen worden gerealiseerd. De huidige ruimte voldoet namelijk niet meer
aan de eisen, welke de wet ons stelt. De betonnen fundering kan daarvoor worden gebruikt. Het
bestuur verzekert de vergadering nauwlettend de stelpost van € 13.215 als leidraad te hanteren.
Mocht er sprake zijn van een grote overschrijding dan wordt daarvoor speciaal in de
najaarsvergadering toestemming gevraagd.
Carel Leffers geeft aan tevreden te zijn met de beantwoording van zijn vragen. Ook de vergadering
gaat akkoord met het bestuursbeleid in deze.
- De regels voor het gebruik van het jeugdhonk worden zonder verdere op- of aanmerkingen
goedgekeurd.
- De werkbeurtenlijst 2015 is wat laat gepubliceerd en tot verbazing van de oudere leden zijn ook de
70-plussers ingedeeld. Voor alle duidelijkheid: leden van 70 jaar en ouder zijn niet verplicht hun
werkbeurten te verrichten. Er zijn echter oudere leden die plezier beleven aan de werkbeurten en dit

graag als vrijwilligers blijven doen. Het bestuur stelt dit zeer op prijs en om elke leeftijdsdiscriminatie te
voorkomen zijn ook de oudere leden in de lijsten opgenomen.
- Ophalen huisvuil 2015. Tot verrassing van het bestuur is het Rotebcontract per direct, zonder enige
aankondiging, eenzijdig opgezegd. Dit plaatste het bestuur voor een grote vraag. In samenspraak met
de VTV’s in de Tuinkring Crooswijk/Kralingen, die inmiddels door de toetreding van twee nieuwe leden
is omgedoopt tot Tuinkring Rotterdam Oost, zijn diverse offertes bekeken. Uiteindelijk is collectief de
keuze gevallen op de fa. Van Vliet. In de offerte wordt uitgegaan van een bedrag € 3,38 per kliko of
die nu vol of bijna leeg is. De aangeboden kliko’s worden per beurt geteld. Het is dus in ons belang
volle kliko’s aan te bieden. Het bestuur roept de leden dan ook op de kliko’s vol aan te bieden, m.a.w.
hebt u een klein beetje afval kijk dan eerst in de kliko van de buren of u daar uw vuilnisbakzak nog bij
kunt plaatsen, voordat u een half of bijna lege kliko aan het pad zet.
Afval geplaatst naast de kliko wordt onverbiddelijk niet meegenomen. Op een vraag uit de zaal of het
zinvol is het afval te scheiden (bijvoorbeeld plastic) antwoordt de voorzitter dat de fa. Van Vliet na het
ophalen zelf het afval scheidt. Hiermee is ook de functie van de flessenbak komen te vervallen. Deze
is dan ook al weggehaald. Wel wijst de voorzitter nog op de bak voor het frituurvet. Dit levert ons als
vereniging een klein bedrag op.
Vervuiling van het terrein blijft een groot punt van zorg. Sommige leden beschouwen de bosjes en het
terrein naast de nissenhut als een ideaal afvalterrein. Tegen deze vormen van vervuiling zal het
bestuur streng optreden, maar is daarbij afhankelijk van leden die zich verantwoordelijk voelen. Ziet u
leden die het terrein doelbewust vervuilen, spreekt deze leden aan en meldt dit aan het bestuur.
- Bij de stukken is toegevoegd een evenementenlijst voor het komende jaar. Het is dankzij de vele
betrokken vrijwilligers dat jaarlijks zo’n aantrekkelijk programma kan worden samengesteld en het
toont maar weer aan dat de Venhoeve een levendige en actieve vereniging is.
Pauze
Om tien voor twee hervat de voorzitter de vergadering.
9. Jubilarissen
Het is altijd een feestelijk punt om mensen te mogen eren die al geruime tijd lid zijn van de vereniging.
Het bestuur had eigenlijk het voor vandaag geprogrammeerde jubileum drie jaar geleden moeten
vieren. De dames Bep Oudehuijsen en Ria Hoek (niet aanwezig) en de heer Theo Harmsen.
Oudehuijsen zijn namelijk allen al 43 jaar lid van de Venhoeve. Henk Verschoor biedt de jubilarissen
namens de vereniging een bloemenhulde en een bijpassende enveloppe. Ria Hoek zal ook dit, zodra
zij terug is van haar korte vakantie, ontvangen.
25 jaar lid zijn Lucas Koolen, de heer de Roon en Jaap Breedveld (met kennisgeving afwezig) ook zij
worden in de bloemen gezet en ontvangen een enveloppe.
10. Verkiezing bestuursleden
De heren Henk Verschoor (voorzitter), Edwin van Lit (algemeen adjunct) en Paul Hensen (tweede
penningmeester) zijn aftredend, maar hebben zich allen herkiesbaar gesteld. Er zijn tegenkandidaten,
zodat geen gevolg hoeft te worden gegeven aan de statutair verplichte schriftelijke stemming. Uit de
reactie van de vergadering bij hand op steken en een aanvullend applaus kan worden afgeleid dat de
heren met volledige instemming van de vergadering zijn herkozen. Zij danken de vergadering voor het
in hun gestelde vertrouwen.

11. Rondvraag
- Theo van der Aa (tuinnummer 156): Waarom is er sinds maart 2013 geen nieuwsbrief meer
verschenen? Deze nieuwsbrief wordt door vele tuinleden gewaardeerd en houdt de leden op de
hoogte van de besluiten van het bestuur.
De voorzitter: Het schrijven en uitbrengen van de nieuwsbrief behoorde tot de taken van Paul Hensen.
Zoals velen weten, is Paul ernstig ziek geweest. Nu hij gelukkig weer in ons midden is en van plan is
zijn bestuurstaken weer op te pakken, zullen op termijn weer nieuwsbrieven verschijnen.
- Theo van der Aa: Waarom duurt het zo lang eer het verslag van de ledenvergadering wordt
gepubliceerd en verstuurd?
De voorzitter: Aparte versturing van het verslag aan alle leden kost geld (ca. € 200). Wel is het bestuur
bereid om, zodra het conceptverslag door het bestuur is goedgekeurd, op te hangen in de
mededelingenborden en voor geïnteresseerde leden zijn ze ook digitaal (e-mail) beschikbaar. Wie dat
wil, kan zich opgeven bij het bestuur.
- Vraag uit de zaal: Hoe staat het met het water en de aanleg van de waterputten?
De voorzitter: Vanmorgen is een poging ondernomen voor het gehele complex het water weer op de
leidingen te zetten. Helaas zijn in het achterdeel, voorbij de Zonnebloemlaan, lekkages opgetreden
door de nieuwe waterputten is het nu mogelijk om bij verschillende laantjes de watertoevoer te
blokkeren. Dat is vanmorgen gebeurd. Zodra de lekkages zijn opgelost, heeft het gehele complex
weer beschikking over water.
Wat de waterputten betreft, ligt het in de lijn van de verwachting dat nog deze week de laatste nieuwe
putten zullen worden aangelegd. Hiervoor zal het weer wel moeten mee zitten.
12. Sluiting
Om half drie sluit de voorzitter de vergadering. Hij dankt de aanwezigen en spreekt de hoop uit dat we
ook dit keer een mooi tuinseizoen tegemoet zullen gaan. De vergadering besluit met applaus.

