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Algemene Ledenvergadering 12 april 2014 
 

 
 
 
1. OPENING 
De voorzitter heet de aanwezige leden welkom. 
Bericht van verhindering is ontvangen van de dames Oldenbroek, Vingerling, Split, 
Bovenkerk en Lysen. 
Er zijn 31 leden aanwezig en er zijn 3 machtigingen afgegeven. 
 

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
De voorzitter verwijst naar Plantaardig. Bert Blom heeft het stokje van Ilse Bijstra 
overgenomen. Hij bedankt Ilse voor het werk van het afgelopen jaar. Ook bedankt hij Bert, 
het eerste blad onder zijn redactie ziet er weer schitterend uit. 
 
Tevens laat hij weten dat vanaf heden het blad uitsluitend digitaal aan de leden wordt 
verzonden. Zij die graag een gedrukt exemplaar willen hebben kunnen dit ophalen in het 
Tuinpaviljoen. In het digitale tijdperk is dit een logisch gevolg Ook wordt een belangrijke 
besparing op de steeds stijgende verzendkosten bereikt. 
 

Na deze vergadering zullen alle aanwezigen een brief van het bestuur meekrijgen. Deze brief 
gaat over het probleem dat er steeds minder leden beschikbaar zijn voor de werkbeurten. Dit 
komt onder meer door artikel 4 lid 3 van het huishoudelijk reglement, waarin leden die de 70-
jarige leeftijd bereiken zijn vrijgesteld. Het bestuur vraagt de leden hierover na te denken en 
het voorstel te bestuderen. In de najaarsvergadering zal dan het voorstel tot aanpassing van 
artikel 4 lid 3 van het huishoudelijk reglement ter goedkeuring op de agenda worden 
geplaatst. 
 

3. GOEDKEURING VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 OKTOBER 
2013 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

4. JAARSTUKKEN 2013 
De penningmeester geeft een toelichting op de stukken. Hij geeft onder meer de vernieuwde 
presentatie aan die hij samen met de te benoemen 2de penningmeester heeft gemaakt. De 
winkel heeft meer winst behaald ten opzichte van 2012. Bert Blom vraagt hoe 2014 eruit gaat 
zien. Deze vraag is moeilijk te beantwoorden omdat het pas half april is. De verwachting is 
echter dat het niet veel zal afwijken van vorig jaar. 
 

5. VERSLAG COMMISSIE VAN ONDERZOEK JAARSTUKKEN 2013 
Bram Franken en An Stoks geven aan dat zij de hoofdboekhouding van de vereniging over 
2013, inclusief de tuinwinkel en kantine hebben ingezien. Na het nemen van enkele 
steekproeven hebben zij geconstateerd dat de boekhouding zorgvuldig is bijgehouden en er 
geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. 
Zij verzoeken de leden de penningmeester te bedanken en het bestuur decharge te verlenen 
voor het gevoerde beleid in 2013. 
Dit voorstel wordt met algemene stemmen en applaus aangenomen. 
 



6. BENOEMING LEDEN COMMISSIE VAN ONDERZOEK 
Bram Franken en An Stoks laten weten dat ook dit jaar weer beschikbaar zijn voor deze 
commissie. Hun aanbod wordt in dank aanvaard. 
De voorzitter deelt mede dat Pascal Schuit zich beschikbaar heeft gesteld als reservelid. 
Mocht Bram of An geen gelegenheid meer hebben, is hij bereid deze functie in te vullen. 
 

7. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 
De voorzitter vermeldt ten overvloede dat het verslag slechts een halfjaar betreft. In het 
vervolg is het jaarverslag gelijk aan het boekjaar.  
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 

8. JAARVERSLAG COMMISSIES (BOUW/TAXATIE) 
Ook dit verslag betreft slechts een halfjaar en wordt door de vergadering goedgekeurd. 
De voorzitter deelt nog mede dat in het vervolg bij opzegging de beplanting pas zal worden 
getaxeerd als er een nieuwe huurder is. Tussen het moment van opzeggen en het verhuren van 
de tuin kan de beplanting ernstig in kwaliteit teruglopen door het niet onderhouden van deze 
beplanting.  
 

9. STAND VAN ZAKEN NATUURLIJK TUINIEREN 
Ed Split laat weten dat men druk bezig is door allerlei aanpassingen en uitbreidingen op het 
complex de vierde stip te behalen, de maximale waardering voor het natuurlijk tuinieren. Hij 
en zijn team hebben onder andere een egelburcht en een grote bloembak gebouwd bij de Jeu 
de Boules baan, het eilandje voor de watervogels is opnieuw neergelegd, veel nieuwe planten 
en bomen geplaatst, eigenlijk teveel om op te noemen. 
Daarnaast is de vereniging bezig om, onder de bezielende leiding van Bert Blom, de sloten 
rond het complex weer aan te laten sluiten op het water aan de overzijde van de 
Landscheidingsweg. Uit ecologisch oogpunt een noodzakelijk gegeven. Het is een uitermate 
moeilijke kwestie. Bert laat weten dat er vijf overheidsinstanties bij betrokken zijn en dat 
geeft al aan hoe moeilijk het ligt. 
 

10. VOORSTEL AANPASSING REGLEMENTEN 
10.a. Voorstel tot wijziging artikel 10 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement 
Op verzoek van de leden geeft Mijnhart Johannes een toelichting. 
Na deze toelichting wordt deze wijziging met algemene stemmen aangenomen. 
10.b. Voorstel tot wijziging artikel 10 lid 1 van het Tuinreglement 
Deze wijziging wordt met algemene stemmen aangenomen. 
An Stoks vraag of zij nu haar afscheiding moet afbreken. Dit is natuurlijk niet het geval. Met 
een bestaande situatie wordt rekening gehouden (zie artikel 39 van het Huishoudelijk 
Reglement). 
10.c. Voorstel tot wijziging artikel 7 lid 1 van het Bouwreglement 
An Stoks vraag waarom deze wijziging. Ed Split legt uit dat in het verleden op tuin 26 wel 
toestemming is verleend voor de afmeting van 3x4m door de gemeente Den Haag. De 
gemeente Voorburg-Leidschendam hanteerde een maximale afmeting van 2x4m. 
Een van de leden wilde de kas van tuin 26 overnemen en heeft een verzoek ingediend bij de 
gemeente Voorburg-Leidschendam voor het plaatsen van een kas van 3x4m. Hiervoor heeft 
hij vergunning gekregen. Nu beide gemeenten op dezelfde lijn zitten, stelt het bestuur voor 
afmeting in artikel 7 lid 1 te wijzingen in 3x4m. 
Deze wijziging wordt met algemene stemmen aangenomen. 
 

11. BENOEMING BESTUURSLEDEN 



De voorzitter geeft aan dat in de vorige ALV de leden positief reageerden op het aanbod van 
Rob en Ineke van der Vlis om respectievelijk Commissaris en Secretaris te worden. Inmiddels 
fungeren zij als zodanig, maar ze dienen officieel benoemd te worden door de vergadering. 
11.a. Secretaris: Ineke van der Vlis-Kloeth 
11.b. Commissaris: Rob van der Vlis 
11.c. Tweede penningmeester: Sigmar van der Vlis 
De leden gaan unaniem akkoord met deze benoemingen. 
 

1. RONDVRAAG EN SLUITING 
Bert Blom vraag het bestuur of de jaarlijkse traditie (in verband met de bouw van het 
tuinpaviljoen de laatste twee jaar overgeslagen) voor de bloemetjesdag weer in ere te 
herstellen. De voorzitter zal contact opnemen met het bejaardenhuis om te zien of er nog 
interesse is. 
Richard Hilgeman vraagt of er nog criteria zijn voor het laten installeren van zonnepanelen, 
zoals die er zijn voor windmolens. Hem wordt geadviseerd een schriftelijk verzoek in te 
dienen bij het bestuur. 
Cora Engelhardt vraagt of het bestuur opnieuw wil onderzoeken of er elektriciteit op het 
complex kan worden aangelegd. In het verleden is dit afgedaan als te duur. Zij wil graag 
weten wat nu de kosten zijn, waarna de leden zich kunnen uitspreken. 
De voorzitter zegt toe dat dit gaat worden uitgezocht. 
Op 22 mei 2014 bestaat de vereniging dertig jaar. Het bestuur wil deze dag niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Op 24 mei 2014 zal het tuinpaviljoen geopend zijn voor een gezellig 
samenzijn, waarbij de aanwezige leden een bon wordt uitgereikt van € 5,00 te besteden in het 
tuinpaviljoen. 
 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezige 
leden voor hun komst. 
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