Notulen ALV 27 februari:
Start 11:00u
Sluiting 12:50u
Notulist: Hans
Aanwezig: Margareta, Josée, Adrienne, Peter vd S, Jacqueline, Catharina, Marlies, Annemaria, Bianca,
Martha, Kees, Patricia, Peter E., Marja, Freek, Hans
1) Notulen van de laatste ALV (11 april 2015 (bijlage))
Goedgekeurd zonder opmerkingen.
2) Korte terugblik 2015:
Veel bloemen fruit bessen honing geoogst
1. Oogst van groenten, fruit, bloemen, honing etc.
Veel bloemen fruit bessen honing geoogst
2. Financieel: lidmaatschapsgeld, subsidies, omzet bij de activiteiten, overige inkomsten en uitgaven
Wordt bij agendapunt 3 besproken
3. Cultureel , en sociaal /educatief
Erg groot, Sabine met hill of beans = groot succes zowel cultureel als aandacht, evenementen zijn heel
goed bezocht, oogstfeest was een klapper, mede dankzij het mooie weer. BSO is een paar keer langs
geweest, was heel leuk, niet voor structureel inbedding. Sabine is ook in de archieven gedoken en heeft
veel geschiedenis bovenwater gehaald. Veel mensen stoppen en krijgen een rondleiding wat erg wordt
gewaardeerd.
4. Werkgroepen (Tuinwerkgroep, Bestuur, Financiën, P.R. & Communicatie, Evenementen)
Mede besproken in punt 2.5
5. Hoe gaat het met ons credo "De Kapeltuin voor Natuur, Buurt en Cultuur".
Deze credo is destijds gevormd tijdens de Workshop van Martijn, stand van zaken:
Credo klopt goed, alles komt evenwichtig aan bod, ook veel aanspreek door niet leden die gewoon
meewillen helpen.
6. Ledenverloop
Er zijn zo’n 30 betalende leden en 53 leden in beeld. Je ziet een vaste kern van langdurige leden, en
3) Financiële situatie 2015 ,uitslag kascommissie en begroting 2016
- 2015 Mondeling toegelicht a.d.h.v. financieel jaarverslag 2015
Kascommissie: verslag mondeling toegelicht door Peter E.; akkoord met aanbevelingen voor
komend jaar. ALV neemt aanbevelingen en conclusies over van de kascommissie,
Benoemen Kascommissie 2016: Adrienne, Bianca
Begroting 2016 is akkoord en er is een toegevoegde post van onvoorzien: €350,4) Subsidiegelden (€3000,00 PBCF en €1300,00 Groen & Doen) te besteden in 2016:

€3000,00 PBCF is toegekend ten behoeve van de inrichting van de tuin
Het bestuur stelt voor de subsidie te gebruiken voor de volgende duurzame items:
1. Grote picknick tafel op stukje grond grenzend aan het zitje onder de wilg (met eenvoudige bestrating)
OK
2. Degelijke gereedschapskist
OK
3. Sierlijke toegangspoort voor de kruidentuin
Al uitgevoerd.
4. Een boombank rond de walnoot in het midden van de tuin
OK
5. Aanschaf van drie bijenkasten (indien nodig)
OK + eventueel noodzakelijke bijenstal.
6. Naambord bij stalen poort ter hoogte van ingang Hooghuys
OK
7. Idem bij de "hoofdingang" aan de kant van het gemeente grasveld
(zie bijlage investeringsplan)
NOK, onnodig

€1300,00 Groen&Doen subsidie voor educatieve
doeleinden
1. Snoeicursus door de gebr. Jos en Jan Dilven
OK
2. Lidmaatschap "ProSpecieRaRa" (ver. ter bevordering van biodiversiteit)
OK
3. Workshop door Bob Radstake mbt wilgenboog
Geen besluit
ALV machtigt het bestuur om geld uit te geven binnen de richtlijn van de verstrekte
subsidie. Hoe het precies wordt besteed is een taak voor het bestuur.
5) Huidige samenstelling werkgroepen (bijlage werkgroepen) doornemen + uitleg over participatie
Oproep om meer leden in de werkgroepen te laten participeren, elke werkgroep gaat hier voor zorgen.
6)Stand van zake website (bijlage communicatie)
Josée ligt het plan toe, in het kort; het is een goed doortimmert onderzoek wat er ligt en Roland bouwt een
mooie website, het is nu zaak om content te genereren en toeleveren.

7) Evenementen 2016 met toelichtingen:
1. 12 maart: bijeenkomst in Beemdentil, georganiseerd door BIG , B (uurt) I (nitiatieven)
G(ageldonk) Met toelichting door Martha en José
2. NL. Doet 11 en 12 maart Met toelichting door Martha
3. Zaai- en plantplannen -> tuingroep
4. 11-12 maart NL.Doet ->er zijn voorwaarden aan de subsidie, bijvoorbeeld max €50,- voor eten/drinken,
wordt door de werkgroep opgepakt.
5. April: Verspreiding van zaden onder de leden ter ontkieming op vensterbanken e.d. – pakt werkgroep
verder op.
6. Half mei: Plantdag , onafhankelijk van Bredaas stadslandbouwdag
7. 12 juni: Kunstroute (met Sylvia Thijssen als gast kunstenares) Met toelichting door Marlies
Nodig gaat is standje koffie/Thee
9. Juli: Midzomerfeest - spontaan feest, wordt op het moment zelf vormgegeven.
10. 24 September: Oogstfeest/ Landelijke burendag veruit het grootste feest van het jaar, wordt door de
werkgroep opgepakt
11. Ingebracht punt door Annemaria; zelf docent gericht op kinderen, grote passie voor kunst/natuur, droom
om beemdentil/Kapeltuin samen te brengen. Algemene reacties: dit is precies wat de gedachte is achter de
buurttuin, vooral doen en laat weten hoe bestuur en leden kunnen ondersteunen.
8) Herverkiezing van Freek, José, Hans, Kees en Martha
ALV akkoord
9) Rondvraag
Freek: opmerking: hartelijk dank voor alle ondersteuning van iedereen, zonder jullie is het niet mogelijk om
de tuin te doen.
Margaretha: hoe gaat het in maart met de wilgentakken? Antw: korte toelichting, er komt nog een mail
over.

