Notulen ALV 19-8-2018
Aanwezig bestuur
Chris Broens (voorzitter, Anneke Koster (penningmeester), Mirjam van Dootingh (secretaris)
Afwezig bestuur met bericht
Carlo van Hekken, Marianne Stroober
Aanwezige leden
Zie presentielijst
Afwezige leden met bericht
Theo Mondij, tuin 235
Fred Holst, tuin 109
Verslag
Fréderique Iedema
Agenda
1. Opening
De vergadering wordt door de voorzitter geopend om 12:14.
2. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
3. Goedkeuring notulen voorjaarsvergadering 26 mei 2018
De notulen betreffende de jaarrekening van 2017 (agendapunt 8) van de voorjaarsvergadering op 26
mei 2018 zijn zoals gepresenteerd goedgekeurd.
4. Financieel jaarverslag 2017, inclusief winst- en verliesrekening en balans
Het financiële jaarverslag van 2017, inclusief winst- en verliesrekening en balans, wordt
goedgekeurd.
5. Verslag kascommissie
Barbera van Schaik, lid kascommissie, tuin 4, zegt dat deze vergadering ingelast is omdat er bij de
vorige vergadering een aantal cijfers niet overeenkwam in het financieel jaarverslag van 2017. Er
werden namelijk twee versies rondgestuurd en de cijfers kwamen ook niet overeen met de
begroting. Het jaarverslag is opnieuw opgesteld en nagekeken, dit klopt nu wel. Er is met het bestuur
gesproken over verschuivingen na reserveringen en voorzieningen. Deze blijken in verband te staan
met het meerjaren onderhoudsplan. Hierdoor kunnen sommige posten nog verschuiven. Dit wordt in
de najaarsvergadering ter sprake gebracht. Concluderend zijn dit de belangrijkste punten die naar
voren komen. “Wij van de kascommissie zijn van mening dat de winst- en verliesrekening en de
balans een juiste weergave zijn van 2017. Wij stellen voor om decharge te verlenen aan het bestuur
over het financiële beleid over 2017.” Deze decharge is derhalve verleend. Onder luid applaus gaan
alle leden hiermee unaniem akkoord.
Karen Vonder, tuin 167, treedt af als lid van de kascommissie en wordt door Barbera van Schaik
bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren.
6. Rondvraag
Er zijn geen vragen van de aanwezigen.
7. Sluiting
De vergadering wordt om 12:19 gesloten.

