
Notulen van de Algemene Leden Vergadering van vereniging “de Vooraard”.  
Op: woensdag 6 februari 2019 
Om: 20.00 uur 

Locatie: D’n Uitwijk, Wal 154, 5501 HP Veldhoven 

 

Aanwezig: 28 leden (incl. bestuur) 

Afwezig met bericht: 
 - Daniëlle Franssen 

 - Kees Verwijst 

 - Lau Liefting 

 
1. Opening 

Voorzitter Hans opent de vergadering en heet iedereen welkom. We staan stil bij het overlijden van oud-lid 

Joep Rhemrev en lid Dré Hinssen. 

Daarna gaan we met iets vrolijks verder: Rietje Lamers is 25 jaar lid van de Vooraard. Dat wordt beloond 
met een kadootje. 

 

2. Vaststellen agenda 

Er zijn geen op- en aanmerkingen. 
 

3. Notulen ALV januari 2018  

Er zijn geen op- en aanmerkingen 

 

4. Bestuursverslag 2018  
Hans licht het bestuursverslag toe. Er zijn een paar kleinere vragen die hij direct beantwoordt. 

Ton Schram heeft een vraag over het slaan van een extra pomp. Toon antwoordt dat het te duur is om een 

extra pomp te slaan. Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat er aan de oostzijde niet significant minder 

waterdruk is. Als niet alle kranen tegelijkertijd open gezet worden, dan is er voldoende waterdruk. 
 

5. Financieel jaarverslag 2018 

Er zijn geen vragen. 

 
6. Kascontrolecommissie 

a) Verslag 2018 

Henk Dubbelman doet namens de kascontrolecommissie het woord. De commissie spreekt haar 

waardering uit voor de zorgvuldige administratie en meldt verheugd te zijn dat er reserveringen 

gedaan worden voor onvoorziene uitgaven aan bv. Praothuis, afrastering, etc. 
Verder heeft de commissie nog wel een verzoek: in de afrekening worden de in- en verkoop van de 

winkel gesaldeerd. Er wordt verzocht dat voortaan als twee separate posten op te nemen. 

De penningmeester zegt toe dit te doen. 

Henk stelt de algemene ledenvergadering voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde 
financiële beheer over de periode 2018. 

De leden gaan met algemene stemmen akkoord. 

 

     b) Benoeming commissieleden 2019 
 Henk Dubbelman gaat nog een jaar door.  

Annie van Schaijk meldt zich als reserve voor volgend jaar en zal daarna waarschijnlijk twee jaar in 

de kascontrolecommissie plaatsnemen. 

Er meldt zich nog niemand die de komend twee jaar in de commissie wil plaatsnemen. Wie weet 
komt het later in de vergadering nog. Na de pauze heeft Jan Teelen toegezegd ook in de 

kascommissie plaats te nemen. 

 

  

7. Zilveren Schop 2018  
a) Jurie neemt namens de jury (Saskia Dubbelman, Selma van Balen en Jurie Beikes) het woord en vertelt 

hoe de procedure in zijn werk gaat. De jury heeft drie tuinen genomineerd t.w.:  

- tuin 12 van Henk van der Linden 

- tuin 99 van Cor van de Ven 
- tuin 112 van Jan Teelen 

een ieder kan de tuin van zijn/haar keuze op een briefje noteren. In de pauze zullen de briefjes geteld 

worden en na de pauze volgt de uitslag. 

Na de telling van de briefjes tijdens de pauze is Jan Teelen als winnaar van de Zilveren Schop 2018 
gekozen. Van harte gefeliciteerd. 

 



 

8. Bestuurswisseling 
- Henk Henst is aftredend penningmeester en is herkiesbaar en wordt herkozen. 

- Gerard van Kemenade is aftredend en herkiesbaar en wordt herkozen. 

 

Anneloes Maas Geesteranus (secretaris) heeft besloten het bestuur te verlaten. Hans bedankt haar voor 
haar jarenlange inzet en beloont dat met een kadobon. 

Mary Tseng Jorquera heeft zich kandidaat gesteld om het secretariaat op zich te nemen. Zij heeft als 

secretaris van de volleybalvereniging al ervaring opgedaan als secretaris. Mary wordt met algemene 

stemmen tot secretaris gekozen. 
 

 

PAUZE 

 
9. Begroting 2019 

Ondanks o.a. de diefstal van gereedschappen en waterkranen in 2018 die uit reserves worden betaald, zijn 

er geen uitzonderlijke uitgaven te verwachten. De penningmeester stelt daarom voor de huur voor 2019 en 

de contributie voor 2020 onveranderd te laten hetgeen door de vergadering wordt aangenomen. 

 
10. Wijzigingsvoorstellen huishoudelijk reglement  

Artikel 7, lid 5 wordt als verbod toegevoegd: 

- v) geen geel zand te gebruiken (bv. als ondergrond voor een tegelpad) 

- w) geen speeltoestellen voor kinderen te plaatsen. 
Artikel 7, lid 10a wordt als volgt aangepast: 

- het oppervlak op grond- EN dakhoogte mag maximaal 5% van de oppervlakte van de kavel 

zijn. 

Bovenstaande wijzigingen zijn met algemene stemmen aangenomen. 
 

11. Aandachtspunten 2019  

De VTV De Vooraard is een sociale vereniging, waarbij het onderlinge contact hoog in het vaandel staat. 

Het bestuur ziet er zoveel mogelijk op toe, dat afspraken gemaakt in het Huishoudelijkreglement, statuten 

en afspraken vastgesteld tijdens de ALV worden nageleefd door alle leden. Deze regels zijn er voor om 
ongerief en overlast te voorkomen. 

 

12. Rondvraag 

- Jurie Beikes vraagt of mensen die geen email hebben wel per post de uitnodiging voor de ALV hebben 
ontvangen. Er zijn drie leden die geen email hebben en blijken door een omissie niet per post op de hoogte 

gesteld te zijn voor de ALV. De secretaris zal zoveel mogelijk via email communiceren, maar mochten er 

echt belangrijke zaken aan de orde zijn zullen deze ook in de toekomst via de post (voor diegenen die geen 

email hebben) worden geinformeerd. 
 

 

 

13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun komst en bijdrage aan de vergadering en 

wenst de leden een goed tuinseizoen toe. 


