
Concept notulen ALV, Bikkershof   1 april 2015 

Aanwezige Leden: Karin, Fieke, Jeroen, Peter, Joyce, Hanneke, Anna, Imre 

Aanwezig Bestuur:  Ans, Suzanne, Marian, Riet 

 

1 Opening en welkom 

2 Notulen Algemene Ledenvergadering 3 april 2014. 

-nav actiepunt 6; Foutief genoteerd; Fieke neemt actie ROC; dat was niet zo besproken. 

-notulen geaccepteerd en goedgekeurd door de ledenvergadering 

3 a Bespreking Textueel  Jaarverslag 2014 

zowel textueel  alsook aanvullingen en eventuele wijzigingen: 

- mbt de dieren; De Chinese loopeend is gestorven, er is een nieuwe loopeend en de naam is 

Andrew. 

Het Textuele jaarverslag is unaniem goedgekeurd met complimenten van de aanwezige leden. 

3 b Bespreking Financieel Jaarverslag 2014 

Toelichting van de kascommissie: Imre en Jeroen: 

- mbt contributies; misschien is het een goed idee om definitie van het begrip “lid” aan te scherpen, 

zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over gewoon lid ? 

- advies mbt donaties; bijvoorbeeld pas inzetten als er een “groter” evenement op de rol staat. 

- opmerking ingehuurd onderhoud; dit is de extra inhuur van Rob de tuinman geweest. 

- opvallend bestuurskosten zijn opvallend laag, er wordt zorgvuldig met de bestuurskosten 

omgegaan. Verhuur van de tuintjes en de fietsenstalling verloopt uitstekend. Pro-actief gehandeld  

via het inzetten van de machtigingen voor de fietsenstallers. Achterstallige betalers uit een langer 

verleden kunnen worden afgeschreven. Inmiddels zijn er geen wanbetalers meer. 

Financieel verslag: 

- Advies; Oude vorderingen van zowel fietsenstalling plus volkstuintjes 1140,- e worden in totaal 

afgeboekt. (onmogelijk om terug te vorderen) ALV gaat akkoord. 

Reactie en bevindingen kascommissie: 

De kascommissie adviseert de ALV om positief te reageren op het voorliggend Financieel Verslag. De 

kascommissie is van mening dat het Financieel verslag integer en nauwkeurig is weergegeven. 

De ALV gaat unaniem akkoord met het Financieel Jaarverslag 2014. 

Fieke sluit in 2015 aan in de kascommissie, waarvoor dank. 

4 Bestuurssamenstelling Bikkershof 

Alle vier bestuursleden zijn herkiesbaar, echter Ans en Marian treden in 2016 af. Er zijn geen 

tegenkandidaten. 

Volgend jaar moet er minimaal 1 bestuurslid gevonden worden, maar het mogen er meer zijn. Kent 

iemand een kandidaat ? 

5 Het jaar 2015 

- ontwikkelingen Biltstraat Fair trade winkel; er zijn diverse acties door omwonenden en het bestuur 

van de Bikkershof ondernomen. 

- bespreken Jaarkalender 2015: werkdagen zijn inmiddels vastgesteld; misschien een nieuw prikbord 

op de Goede Straat ?  

-bbq op 5 september 2015 (gecombineerd met technische werkdag) 

- inrichten ad hoc werkmomenten: bewoners nemen zelf het initiatief en nodigen andere 

omwonenden uit.  Er volgt een uitgebreide discussie over de handigste manier om te communiceren; 



smartphone, mailen, aanbellen. Hoe gaan we onze contactgegevens verspreiden ? Actie bestuur 

- er is een blijvende behoefte aan een overzicht van kleine overzichtelijke klusjes die je zelfstandig of 

met een klein aantal mensen even kan doen (immers niet iedereen kan op de 

werkzaterdagen/werkzondagen) Wie kan kleine taakjes ontwikkelen ? en ergens neerhangen, 

bijvoorbeeld in de kas ? wie neemt actie ? 

 

Voorstel en bespreken van een drietal grotere klussen 2015: 

doel is om de plannen te bespreken en 1,2, of 3 plannen uit te gaan voeren: 

 

Plan 1; aanpassingen Vijver: 

Hanneke, Joyce, Jeroen en Karin vormen een groepje. Zij verkennen, 

mogelijkheden/onmogelijkheden rondom de verbeteringen/aanpassingen aan de vijver/flow vorm 

Daarvoor is 1000,- e beschikbaar.  

 

Plan 2; aanpassingen Kas: 

Jeroen, Fieke, Ayan en Fred vormen een groepje. Zij verkennen de acties; zoals loodlijn tekenen, 

bijstorten beton in de fundering, composthoop weg e.d. 

Verzoek aan bestuur om meerjarig te reserveren voor vervanging kas. Er is een loodflap geplaatst in 

2014. De kas is helemaal uitgeruimd en schoongemaakt het ziet er geweldig uit. Ook lijkt de kas niet 

meer te verzakken. Wellicht kan de kas nog zeker zo’n 5 tot 6 jaar mee. Op de technische werkdag 5 

september misschien acties uitvoeren die door het werkgroepje zijn voorbereid. 

Ook hiervoor is 1000,- e beschikbaar. 

 

Plan 3; verbeteringen speelplaatjse: 

Suzanne, Riet, Hanneke en Karin vormen een groepje. Ism een deskundige plan ontwikkelen voor 

revitaliseren speelplaatsje. Bijvoorbeeld meer vrolijkheid. Advies betrek Ursula Engel. Maar ook 

vooral de omwonende jonge ouders met baby s en de Krakeling ouders. 

Ook hiervoor is 1000,- e beschikbaar. 

 

Alv wil met alle drie plannen aan de slag. Het bestuur is benieuwd naar de plannen; en verzoekt 

iedereen niet boven de 1000,- euro te komen. 

 

Rondvraag: 

Hanneke; gaat binnenkort een tuindersbijeenkomst organiseren. 

Imre; complimenten voor alle actieve leden van de Bikkershof 

Fieke; wanneer vervolg op metselwerk; beleg dit bij het technische groepje 

Suzanne; ook complimenten voor onze dierenverzorgers, vrijwilligers die veel doen ! 

 

De voorzitter sluit af en bedankt iedereen voor zijn, haar komst 



 

 

   


