Aanwezig: Hans van Odijk, Nico Roest, Yolanda Hakkenberg van Gaasbeek,
Connie Eli, Karin de Jong, Ingrid van Zanten
1.

Opening
De voorzitter opening de vergadering om 20:05. De vergadering
wordt tot 20:10 uur geschorst om de aanwezigen de gelegenheid te
geven andere mensen uit te nodigen.

2.

Mededelingen
Geen mededelingen. Nico legt uit dat Lisette er niet is vanwege de
beheerdersvergadering die gelijk valt met deze Algemene Leden
Vergadering.

3.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

4.

Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt akkoord bevonden.

5.

Verslag van de voorzitter over 2016
De voorzitter leest het verslag voor. Een aantal punten wordt nog
toegelicht (dierendag in het verzorgingstehuis, hoe het werkt met de
zorgaanbieder, hoe het handboek werkt)

6.

Verslag van de penningmeester over 2016
De penningmeester licht de jaarcijfers toe. Hij legt uit dat er ieder
jaar wel verschuiving van kosten is (sponsoren, voer, contributie, het
negatieve saldo van de kriebeltuin). Per saldo is er een redelijke
bestendige lijn. Ingrid vraagt zich af of er niet meer geld te genereren
is, bv door het schenken van koffie. Nico legt uit dat wij hier al mee
bezig zijn. Hans legt uit hoe het werkt met afschrijving in combinatie
met het nadelig saldo. Connie wil bij de rondvraag terugkomen op
sponsoring.

7.

Financieel verslag door de kascommissie
Karin leest het verslag voor en adviseert de leden akkoord te gaan
met de jaarrekening 2016. Connie becomplimenteert de
kascommissie 2015.

8.

Het verlenen van decharge aan het bestuur
Het bestuur krijgt decharge.

9.

Verkiezing nieuw bestuurslid
Er wordt geen nieuw bestuurslid gekozen.

10.

Rondvraag
Connie vraagt voor 2017 hoe dit in zijn werk gaat. Hans legt uit dat
het bestuur de cijfers in maart bespreekt en dan iemand vraagt om
zitting te nemen in de kascontrolecommissie.
Het lijkt Connie handig om een soort checklist te maken hoe de
kascommissie in zijn werk gaat. Hans stelt voor om eind 2017-begin

2018 een checklist te maken. Hij neemt in oktober-november 2017
contact op met Connie. Deze lijst wordt opgenomen in het handboek.
Sponsorbeleid: door het ontbreken van een secretaris is deze taak
nog niet opgepakt. Het is wellicht handig om een poster op de
boerderij op te hangen waar de vraag wordt uitgezet. Het kan ook
iemand zijn die puur de sponsoring oppakt. Het sponsorbeleid ligt er
al wel maar kan is nog niet uitgevoerd.
Connie grijpt nog even terug op de door haar gemaakte jam vorig
jaar. Zij wil dit ook dit jaar weer oppakken. Zij zal dit uitwerken.
Karin heeft nog een advies om het werven van vrijwilligers in één
keer te doen in de krant, op facebook, op de website etc. Dit is ook
de bedoeling.
Ingrid heeft de kerstboom gemist. Nico legt uit dat de paal vorig jaar
is vastgegoten zodat deze niet los gemaakt kon worden om de boom
erin te hangen. Volgend jaar staat de boom weer.
Het valt Ingrid op dat de hekjes altijd heel hard dichtvallen. Nico
vertelt dat dit ook vanavond in het beheerdersoverleg wordt
besproken en wordt opgelost.
Er ligt altijd zand op het fietspad bij de zandbak. Misschien kan hier
iets geplaatst worden zodat het zand niet verloren gaat.
Het lijkt Ingrid leuk om in de speeltuin een klein fietsenstallinkje te
maken dat de kinderen aan het eind van de dag de fietsjes op te
ruimen. Het bestuur neemt dit mee in de volgende vergadering.
Ingrid grijpt nog even terug over het extra land. Nico legt uit dat wij
afgesproken hebben om na een jaar weer te evalueren met de
buurtbewoners. Het lijkt Connie een leuk idee om de buurtbewoners
eens uit te nodigen voor een kopje koffie en een rondleiding.
11.

Sluiting
De voorzitter sluit om 21:32 uur de vergadering.

