Notulen Algemene Leden Vergadering 20 februari 2020

Notulen van de Algemene Vergadering gehouden in de Tuindorpkerk te
Utrecht op 20 februari 2020 om 20.00 uur
Notulen van het verhandelde in de algemene vergadering van Vereniging Tuindorps
Belang, een vereniging met statutaire zetel te Utrecht en gevestigd te (3571 KD) Utrecht aan
de Professor Jordanlaan 103, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 40476244.
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Opening
Ingekomen stukken
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Financiën 2019
Décharge bestuur
Begroting en vooruitblik activiteiten 2020
Bestuurswisselingen
Statutenwijziging
W.v.t.t.k.
Sluiting en borrel

Opening

Bas Pickkers treedt op als voorzitter van de vergadering (“Voorzitter”). De Voorzitter heeft
Anne-Marie Doppen verzocht om als notulist op te treden en van het verhandelde in de
vergadering notulen te houden (“Notulist”).
De Voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent om 20.01 uur de vergadering.

2.

Ingekomen stukken

De secretaris constateert dat er geen ingekomen stukken zijn in het kader van deze
algemene vergadering.

3.

Jaarverslag 2019

De Voorzitter stelt het volgende agendapunt aan de orde: het uitbrengen van het jaarverslag
over 2019.
Het bestuur brengt het jaarverslag over 2019 uit. De verschillende activiteiten van Tuindorps
Belang die hebben plaatsgevonden in 2019 worden kort toegelicht. Vooral door
tegenvallende weersomstandigheden zijn sommige activiteiten minder positief uitgevallen dan
andere jaren.
Een alert app Tuindorp als social app wordt geopperd, om mensen in de wijk te verbinden.
Het bestuur zal dit idee meenemen.
Er wordt gevraagd wat zowel Tuindorps Belang als de Gemeente Utrecht wilt in het kader van
duurzaamheid en gasgebruik. Uiterlijk in 2021 moet de Gemeente aangeven wat er gaat
gebeuren. In de eerstvolgende Tuindorp Leest zal hierover een item geschreven zijn.
Het bestuur krijgt de complimenten en goedkeuring van de aanwezigen voor het jaarverslag.
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4.

Financiën 2019

De Voorzitter stelt het volgende agendapunt aan de orde: het uitbrengen van het financieel
jaarverslag over 2019.
De penningmeester brengt het financieel jaarverslag over 2019 uit, met een positief
eindresultaat. Het financieel verslag over 2019 en het advies van de kascommissie daarover
worden besproken en goedgekeurd.

5.

Décharge bestuur

De Voorzitter stelt het volgende agendapunt aan de orde: het verlenen van décharge aan het
bestuur voor het gevoerde (financiële) beleid in 2019.
De algemene vergadering besluit unaniem tot décharge van het bestuur voor het gevoerde
(financiële) beleid in 2019.

6.

Begroting en vooruitblik activiteiten 2020

De Voorzitter stelt het volgende agendapunt aan de orde: de begroting en een vooruitblik op
de activiteiten in 2020.
De begroting en de agenda voor 2020 worden door het bestuur toegelicht. Het drukken van
Tuindorp Leest wordt vanaf 2020 iets duurder en ook het beheer van de website. Ook zal het
bestuur geld reserveren voor het Lustrum in 2022 en ondersteunt het de renovatie van
Speeltuin De Pan.
Er wordt geopperd om meer advertentiegelden te gaan vragen, te meer omdat er veel vraag
naar adverteren is. Voor 2020 kan dit niet meer, in 2021 zal dit kunnen worden verhoogd.
De begroting wordt vastgesteld.

7.

Bestuurswisseling

De Voorzitter stelt het volgende agendapunt aan de orde: de terugtreding en benoeming van
bestuursleden. In 2019 heeft een vijftal bestuursleden besloten om af te treden; Marlijn Mul,
Maaike Kamps, Ruud Grunder, Marco Schoemaker en Paul van Dijk. Daarom wordt de ALV
nu om instemming gevraagd om zes nieuwe bestuursleden te benoemen; Bas Pickkers als
voorzitter, Anne-Marie Doppen als secretaris, Paul Beelen en Jan Eirond als bestuursleden
Jeugdcommissie, Robbert Schuurmans met portefeuille leefbaarheid/duurzaamheid en Arthur
de Jonge, commissaris Evenementen (Volwassenen). Deze laatste bestuurspost is in het
leven geroepen om de komende jaren meer aandacht te vestigen op de
volwassenen/ouderen in de wijk. De vergadering stemt unaniem in met het benoemen van de
zes nieuwe bestuursleden.

8.

Statutenwijziging

Het bestuur is voornemens om de statuten van de vereniging te wijzigen. Daartoe is het
afgelopen jaar hard gewerkt, vooral door de vorige secretaris Maaike Kamps. De nieuwe
statuten moeten het mogelijk gaan maken om meer communicatie richting de leden via
hedendaagse communicatiekanalen (mail/facebook/app) mogelijk te maken en tevens
elektronisch stemmen toe te staan. Daarnaast wordt ook de begrenzing van de wijk
aangepast o.a. i.v.m. het ontstaan van nieuwbouw aan de rand van Tuindorp.
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De Voorzitter geeft aan dat de statutenwijziging pas definitief is als tenminste tweederde van
alle leden daartoe besluit in de vergadering. Aangezien er geen tweederde van het aantal
leden aanwezig is op de vergadering, moet er sowieso een tweede ALV belegd worden,
binnen 14 dagen vanaf heden. Dat zal op dinsdag 3 maart worden gehouden. Op deze
tweede ALV moet tweederde van de aanwezige leden instemmen met de statutenwijziging.
De Voorzitter vraagt de ALV om aanvullingen en commentaar op het concept
statutenwijziging. Stapsgewijs worden een aantal onderwerpen besproken dat aanpassing
behoeft:
• Pagina 1. Secretariaat van de vereniging wijzigen van Prof. Pullelaan 16 naar Prof.
Jordanlaan 103, 3571 KD Utrecht.
• Art 1. De begrenzing van de wijk: wordt begrensd door “……, CS/Bilthoven, het
noordelijk deel van de Eijkmanlaan en het zuidelijk deel van de Prof. Jordanlaan.”
• Art 8. 1. Belangstellende leden zijn verdwenen uit de statuten. Deze categorie wenst
de vergadering te behouden (i.e. art 4 uit oude statuten behouden)
• Art 10.4 verbintenissen verbinden. Na enige discussie wordt toch besloten dit artikel
te handhaven.
• Art 11. “Verhuizing uit Tuindorp” toevoegen aan de gevallen dat het lidmaatschap
eindigt.
• Art 17.4 is overbodig gezien art 17.2 en art 8.2.
• Art 17.7 schrappen (geen beloning toekennen)
• Art 24.7 levert discussie op m.b.t. hoe realistisch dit is. Toch wordt besloten dit artikel
te behouden.
• Art 24.3 wordt bediscussieerd maar uiteindelijk behouden.
• Art. 30.2 is akkoord, “* akkoord?* ”weghalen.
De Voorzitter geeft aan deze wijzigingen op te nemen met de notaris om zo snel mogelijk een
nieuw concept statutenwijziging beschikbaar te hebben en tenminste t.b.v. de 2 e ALV op 3
maart as. De ALV stemt hiermee in.

9.

W.v.t.t.k.

De Voorzitter stelt vast dat het volgende onderwerp aan de orde is gekomen:
Er wordt gevraagd om volgend jaar een vooraankondiging van de ALV en bijbehorende
agendastukken op de website te publiceren. De ALV deelt deze vraag. De secretaris neemt
deze vraag ter harte voor 2021.

10.

Sluiting en borrel

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 21.20 uur. Alle leden
worden uitgenodigd de vergadering af te sluiten met een drankje.
Deze notulen zijn op 24 februari 2020 vastgesteld door de Voorzitter en de Notulist en ten
blijke daarvan door hen ondertekend.
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Voorzitter

_________________
Naam: Bas Pickkers

Notulist

__________________
Naam: Anne-Marie Doppen

Bijlage
Presentielijst
Presentielijst van de algemene vergadering van:
Vereniging Tuindorps Belang, een vereniging met statutaire zetel te Utrecht en gevestigd te
(3571 KD) Utrecht aan de Professor Jordanlaan 103, ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 40476244,
gehouden in de Tuindorpkerk te Utrecht op 20 februari 2020 om 20.00 uur.

Aanwezig
Bestuur:

Bas Pickkers, Anne-Marie Doppen, Ronald Bomkamp, Paul Beelen, Jan
Eirond, Robbert Schuurmans en Arthur de Jonge.

Leden:

Jac van den Oort, Tom van der Maas, Irene Fraanje en Rob van der Werff.
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