
Concept notulen ALV, Bikkershof   

5 april 2017 

Aanwezig: Karin, Marian, Nick, Fieke, Joyce, Liesbeth V., Anna, Henri, Hanneke, Catherine     en Ans. 

Aanwezig bestuur Bikkershof: Suzanne en Doreen. 

 

1. Opening en welkom. 

 

2. Mededeling: 

11 juni is de Groen moet je doen dag. De wethouder opent om 12 uur de GMJD in onze tuin, 

ook opent hij officieel onze nieuwe speeltoestellen. De Bikkershof bestaat 30 jaar en GMJD 

10 jaar. Het thema GMJD dit jaar is ‘kennis delen’. Er komt deze dag een workshop van 

Hanneke Leeuwin voor kinderen/ouders over kennis delen en groen. Er komt de gehele dag 

een muziekprogramma in onze tuin. Voorbereidingsgroep is Joyce, Anna, Liesbeth V., Marian 

en misschien Hanneke. 

 

3. Terugblik bestuursjaar. 

- Er is goed overleg geweest met de eigenaar over de openslaande deuren aan de 

achterkant van zijn pand Goedestraat 53 B. Het is naar tevredenheid opgelost. 

- Er komt een nieuw speeltoestel, de blauwe dolfijnen wipelementen proberen we om te 

wisselen in groene slakken. Op 11 juni zal de officiële opening zijn door wethouder. 

Voorkeur is wel dat de speeltuin dan geopend kan worden. 

- Werkdagen van afgelopen jaar werden goed bezocht. De technische werkdag was er niet. 

Voor dit jaar gaan Fieke en Fred een technische werkdag organiseren. Binnenkort gaat 

Fieke met iemand van het bestuur kijken naar de klussen. Het bestuur laat Fieke op korte 

termijn weten wie er vanuit het bestuur met Fred en haar mee kan kijken. 

- Dieren. Veel nieuwe mensen die de dieren verzorgen, ook een aantal enthousiaste  jonge 

ouders met kinderen. Het beleid van het bestuur de afgelopen jaren om de jonge ouders 

actief bij de tuin te betrekken lijkt zijn vruchten af te werpen. Liesbeth V. en haar 

kinderen nemen voor 3 maanden de dag over van Josephine en Rogier. 

 

4. Financiën Bikkershof 2016-2017. 

Doreen geeft uitleg  over financieel jaarverslag . De kascommissie, Imre en Sander, hebben 

de financiën goedgekeurd. Kascommissie voor volgend jaar bestaat in ieder geval uit Sander 

en Adriaan wordt gevraagd. 

       5.    Bestuurssamenstelling. Riet treedt af. Suzanne en Doreen zijn herkiesbaar. Nieuwe 

kandidaten zijn Joyce en Catherine. Unaniem welkom door ALV voor Joyce en Catherine, en 

Suzanne en Doreen. Ans blijft het bestuur adviseren en helpen vanuit haar ervaring. 

       6.    Planning. De werkdagen zijn gepland, zie Bikkershof website.   

 - Nieuwe activiteiten: in september een activiteit plannen met het fruit van onze tuin bv 

appelmoes  maken met kinderen en ouders. 

 - Liesbeth V.  vraagt koor voor activiteit. Misschien een keer ontbijten in de tuin. 

 - Ans vraagt nogmaals koor Cantate Kantina. 



      7.   Onderhoud en andere plannen willen we in 2017-2018. 

- Fieke heeft een to-do lijst met welke klussen er allemaal gedaan moeten worden. Ze gaat 

met Karin en een bestuurslid kijken welke klussen op de technische werkdag gedaan kunnen 

worden en welke klussen we uit besteden. 

- Herstel Flowvorm: Joyce, Doreen en Rob van der Steen kijken hoe we de flow vorm weer 

kunnen laten werken.  

       8.    Rondvraag en sluiting. 

Nick gaat de schuur opruimen. 

Gaan we regels stellen in de tuin bv een bordje dat de fiets niet mee mag in de tuin. Bestuur 

komt met een voorstel. 

Liesbeth V. heeft nog fruitbomen in de aanbieding. 

De ALV heeft besloten dat het lidmaatschap voor 1 persoonshuishouding euro 7,50 per jaar 

wordt en voor 2(of meer) persoonshuishouding euro 15 per jaar. Volkstuinders zijn 

automatisch lid. Het contract van de volkstuinders zal daarop aangepast worden. We kijken 

met de jaarlijkse bbq in september hoe we mensen lid kunnen maken. 

Er is een tuintje vrij gekomen. De eerste op de wachtlijst wordt door Hanneke benaderd. 

Er zijn 2 bovenplaatsen vrij in de fietsenstalling, er is geen wachtlijst. 

De notulen van vorig jaar worden goedgekeurd, Hanneke was ook aanwezig, wordt 

toegevoegd.  

Sluiting. 

 

  

 


