Notulen vergadering Buurtklaver van 2 december 2015.
Aanwezig: Annemarie, Thijs, Hanneke, Hette, Jetske, Marian, Hennie, Coby, Renée en Iris
Hanneke opent de vergadering en heet iedereen welkom en met name Coby als nieuw
lid.
1. Financiën: Hanneke bespreekt het kasboek 2015. Er moet nog € 75,00 materiaal
worden aangeschaft om in aanmerking te komen voor de sponsoring van Ons
Fonds. Er is een positief saldo van € 695,29. Voor de financiering van de plannen
van de verbouwgroep is ongeveer € 400 begroot (inclusief de nog uit te geven 75
aan klim- en beschermmateriaal), we reserveren 45 euro voor de waterpomp. Dit
betekent dat we zo’n 250 euro in kas hebben voor onverwachte uitgaven,
exclusief de inkomsten aan contributie en subsidies. We besluiten:
a. Dat de contributie voor 2016 15 euro per gezin blijft.
b. Dat nieuwe leden met weinig inkomen het eerste jaar geen contributie
hoeven te betalen
c. Dat alle leden reductie kunnen aanvragen bij de coördinator (Hanneke) of
de penningmeester (Marianne).
d. Dat Thijs de trekker wordt om de resterende 75 euro voor 31-12-2015 uit
te geven aan klim- en beschermmateriaal voor planten.
2. Spelregelgroep: Renée vertelt dat de spelregelgroep bij elkaar is geweest. Zij
gaan de tekst redigeren en met name inkorten en rubriceren. Tijdens de
voorjaarsvergadering zal de nieuwe tekst worden besproken. Voorafgaand aan
de vergadering zal de concepttekst worden gemaild met de punten die ter
bespreking zijn, zodat iedereen zich kan inlezen en nadenken over suggesties
voor eventuele wijzigingen. Dit om de bespreking tijdens de vergadering snel en
effectief te laten verlopen.
3. Leden:
- Afzeggingen: Koen en Natasha hebben aangegeven (voorlopig) te stoppen.
Hoewel ze het leuk vinden ontbreekt hen de tijd om in de tuin te werken.
Besproken wordt om hen nog eens uit te nodigen bij een kinderactiviteit.
- Aanmeldingen: Coby Langenkamp
- Werving: van de 20 leden zijn er 12 echt actieve leden, 8 leden kunnen maar
zelden aanwezig zijn op de tuin en kunnen dus meer als donateurs worden
beschouwd. Renée vertelt dat er 4 Syrische heren zijn die enthousiast zijn om
te komen helpen op de tuin. Zij kunnen vanwege de inburgeringscursussen
alleen op woensdagochtend. Roel, Hanneke en Renée gaan hen begeleiden. In
januari volgt een kennismaking en worden hen de spelregels uitgelegd. Hette
kent ook nog een viertal mensen die mogelijk wel geïnteresseerd zijn, maar
besloten wordt om deze voorlopig nog niet te vragen. Ook wordt de werving
uitgesteld omdat mogelijk met de Syrische mannen voldoende actieve leden
zijn. Wel gaat Iris de flyer redigeren naar een eenvoudiger exemplaar in
kaartvorm. Thijs gaat na of afdrukken via Viveste kan worden geregeld.
Annemarie stelt voor om flyers bij de Krachtfabriek, bibliotheek en het
gemeentehuis te leggen, dit vinden we een goed plan.
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Activiteiten voor de kinderen: besloten wordt om dit simpel, laagdrempelig
en ad hoc te organiseren en niet officieel te regelen. Hennie en Annemarie
houden in de gaten of de kinderen niet vergeten worden. Na een jaar gaan we
evalueren hoe het gegaan is.
Er wordt een ledenlijst rondgestuurd waarop ook de namen van alle kinderen
met hun geboortedatum worden opgenomen.

4. Plannen Verbouwgroep: Verslag van hun vergadering (zie de bijlage!) wordt
door Marjan besproken. Er zijn 10 actiepunten. Elke activiteit heeft één of
meerdere trekkers. Zij zorgen voor werving voor het project via de Buurtklaver
app en via de mail.
2. Voor het project compostbakken gaat Thijs met Hetty overleggen of er
vanwege haar ziekte een andere trekker moet worden aangewezen.
7. Stellage Tomaten: Jetske heeft hier nog materialen voor. Thijs geeft aan dat
deze welkom zijn en neemt deze op in het Tomaten-stellage-plan.
9. In verband met het project zaaigoed deelt Renée informatie uit waaruit
blijkt dat het belangrijk is om biologisch zaaigoed aan te schaffen. We spreken
af dat we dit jaar alleen zaaigoed waarop ‘Biologisch’ staat gaan zaaien.
Annemarie zal uitzoeken welk wintergoed er kan worden gezaaid en geeft dit
door aan Hetty.
Het vóórzaaien heeft niet bij iedereen even veel resultaat opgeleverd (wat
het enthousiasme niet ten goede komt ) Maar dat komt wellicht ook omdat
we te vroeg beginnen. We spreken af dat vóórzaaien een nieuw project wordt
waarvan Marjan de trekker wordt.
10. Renée is trekker van het project hekwerk. Zij zal het wilgenknotten en
herstel van het hek in februari organiseren.
5. Normaal is er op de 1e zaterdag van de maand een klein overleg op de tuin. Bij
slecht weer verplaatst dit overleg naar De Meerkoet, communicatie hierover
vindt plaats via de Buurtklaver app. Vanwege de feestdagen is het eerstvolgende
overleg in februari.
6. Activiteitenmarkt: We willen hier weer ook aan meedoen, niet omdat het nieuwe
leden oplevert maar omdat het leuk is en toch ook bekendheid geeft. Diane wordt
gevraagd trekker van het project te worden om een stand op de activiteitenmarkt
te bemannen en in te richten.
7.

Rondvraag:
Iris vraagt of mensen nog berichten voor de nieuwsbrief hebben.
Coby vraagt wie het materiaal voor de € 75 voor de subsidie van Ons Fonds gaat
aanschaffen. Thijs gaat dit regelen.
Hennie vraagt of het stuk waar de pompoenen hebben gestaan gewied moet worden.
Antwoord = ja. Tevens moet er een pad komen van houtsnippers. Hanneke gaat bij de
gemeente informeren of wij bij hen houtsnippers kunnen krijgen.

Om klokslag 21:00 uur sluit Hanneke de vergadering! (goede voorzitter!)
.

