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Notulen van de jaarvergadering gehouden op 19 maart 2018 te Zevenhuizen
1. Opening
Om ca. 20.30 uur opent de voorzitter, de heer H. van der Stok, de vergadering. Aanwezig zijn zo’n 55 leden en belangstellenden,
een goede opkomst voor een jaarvergadering. De voorzitter bedankt de familie Smits voor de gastvrijheid. De voorzitter laat het
jaar 2017 in het kort de revue passeren. Voor onze vereniging was het een goed jaar. Er was meer dan voldoende belangstelling
voor de activiteiten, met name voor de voorlichtingsavonden. De georganiseerde excursie kende echter een lage belangstelling.
Actie van het bestuur is om een avond excursie te organiseren in de zomer. Deze gaat plaats vinden op 18 juni bij Ardy en Ivanka
de Goeij. Vanuit de zaal wordt geopperd om er een BBQ aan te koppelen. Bovendien gaan we testen of de belangstelling voor een
excursie met slechts één excursie object groter is (kortere dag). Financieel resteerde een negatief resultaat van ruim 300 euro,
conform de begroting van 2017.
2. Notulen van de jaarvergadering van 6 april 2017 bij familie Verhoef te Nieuwerbrug
De notulen worden ter vergadering uitgereikt aan de aanwezigen. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen, zodat deze
kunnen worden ondertekend door de voorzitter.
3. Jaarverslag 2017
Een exemplaar van het jaarverslag 2017 is naar alle leden verzonden. De vergadering stelt geen prijs op het voorlezen ervan. De
voorzitter geeft een korte samenvatting van de inhoud van het verslag. Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag, zodat
dit wordt goedgekeurd en vastgesteld.
4. Financieel verslag 2017 en begroting 2018
Het financieel verslag 2017 en de begroting 2018 worden doorgenomen en toegelicht door de penningmeester. Opvallende zaken
waren:
•
Er resteert een negatief resultaat van ruim € 300.
•
Met name de kosten van de activiteiten waren flink hoger dan begroot (€ 1.100 hoger). Oorzaak waren duurdere horeca
en enkele betaalde sprekers.
•
Voor 2018 wordt een verlies begroot van € 845, niet meer acceptabel naar de mening van het bestuur. Er dient actie te
worden ondernomen.
•
De pot voor het lustrumfeest 2021 bedraagt € 1.750. Dit kan worden besteed aan de lustrumactiviteiten in 2021. Er wordt
vanaf 2017 € 1.000 per jaar gereserveerd voor het feest.
Het eigen vermogen van de vereniging komt per 31-12-2017 uit op 18.700 euro. De norm voor een vereniging is ongeveer 2x de
jaarbegroting, dus er is nog voldoende in kas. Dit mede ook naar aanleiding van een vraag van de leden wat een acceptabel eigen
vermogen is.
De penningmeester stelt namens het bestuur de vraag of de vergadering akkoord is met een contributie verhoging van € 0,10 per
ha en een verhoging van het maximum contributiebedrag van € 60 naar € 75. De vergadering gaat unaniem akkoord met het
voorstel van het bestuur, zodat het voorstel is aangenomen.
Vanuit de leden zijn er verder geen vragen meer over de jaarrekening en de begroting, zodat de jaarrekening en de begroting
ongewijzigd blijven, en als zodanig worden vastgesteld.
5. Verslag van de kascommissie
De heer Sj. de Roos en de heer P. Voshart hebben de kas gecontroleerd, en in orde bevonden. De jaarrekening en de begroting
worden bij deze dan ook door de kascommissie goedgekeurd.
6. Benoeming kascontrole commissie
De kascommissieleden zijn beiden herkiesbaar. Door de vergadering worden geen nieuwe leden voorgesteld, zodat de
kascommissie ongewijzigd wordt herkozen.
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is Johan Verhoef. Voorgesteld als nieuw bestuurslid wordt de heer Arend-Jan Lugthart.
Er worden door de vergadering ook geen (tegen-)kandidaten voorgesteld en de vergadering uit verder geen bezwaren tegen het
voorstel van het bestuur om het nieuwe bestuurslid te installeren.
Bestuurslid Jaap Stapper is herkiesbaar en wordt door de vergadering unaniem herkozen voor een termijn van 3 jaren.
Tenslotte bedankt de voorzitter de bestuursleden voor de inzet en betrokkenheid bij de vereniging. Het aftredende bestuurslid
wordt door de voorzitter bedankt en hij ontvangt een mooie attentie en enveloppe met inhoud voor bewezen diensten.
8. Rondvraag
Er zijn verder geen vragen voor de jaarvergadering.
9. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering onder dankzegging voor inzet en betrokkenheid van de aanwezigen.
Na de vergadering is er een rondleiding op het bedrijf van de familie Smits te Zevenhuizen, alwaar een stal met 5.000 vleesvarkens
en een schitterende voerfabriek konden worden bezichtigd. Na afloop was er tijd voor een hapje en een drankje.
De voorzitter, H. van der Stok
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