Verslag Algemene Leden Vergadering d.d.
15 april 2019
Aanwezig:
Hans van Odijk, Lisette Egberts, Nico Roest, Yolanda
Hakkenberg van Gaasbeek, Isolde Timmers, Linda
van Vemde
1.

Opening
Nico opent de vergadering om 20:06 uur en schorst deze onmiddellijk
tot 20:15 uur om iedereen de gelegenheid te geven andere mensen
te bellen en uit te nodigen. Nico opent de vergadering opnieuw om
20:18 uur en heet iedereen welkom.

2.

Mededelingen
Geen mededelingen.

3.

Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.

4.

Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd.

5.

Activiteitenverslag 2018
Alle aanwezigen lezen zelf het verslag. Het terrein van de beweiding
kunnen wij nog niet rond krijgen. Het ontbreekt ons aan tijd om
sponsoring te regelen. Nico licht toe waarom wij erover denken om
een stichting te worden. Er zijn geen vragen/opmerkingen.

6.

Verslag door de penningmeester over 2018
Iedereen heeft de toelichting op de balans en verlies- en
winstrekening gelezen. Uitgesproken wordt dat de situatie best
zorgelijk is qua beheer en financiën. Het bestuur wil de doelstelling
van de boerderij waarborgen en heeft hierover gesprekken met de
gemeente. Verder geen vragen/opmerkingen.

7.

Financieel verslag door de kascommissie
Linda licht het proces toe. Er waren weinig bijzonderheden. Er is nog
een factuur van de KPN waarbij de adressering niet goed is (glasvezel
op naam van Lisette). De jaarrekening 2018 is door de kascommissie
ondertekend. Eierenverkoop was gezakt vanwege prijsstijging maar
de verwachting is dat dit wel weer op zal lopen n.a.v. de BTWverhoging. Ook is gesproken over de afrekening van de mest; dit jaar
is dat de laatste keer.

8.

Het verlenen van decharge aan het bestuur
Het bestuur krijgt decharge van de aanwezige leden.

9.

De toekomst
Het bestuur legt de spagaat zorg/kinderboerderij uit.

10.

Rondvraag

Hans bedankt Linda en Isolde in verband met de kascontrole, en
Yolanda voor het notuleren.
11.

Sluiting
De voorzitter sluit om 20:58 uur de vergadering.

