Algemene Ledenvergadering van de Ruige Hof, 28 -02- 2021
Hieronder volgt een verkort verslag van deze ledenvergadering. Iedereen heeft van tevoren stukken
toegestuurd gekregen over de nieuwbouw, de financiën en heeft het jaarverslag kunnen lezen.
Vandaar dat sommige punten niet verder uitgelegd worden in onderstaand verslag.
In het totaal waren er 23 mensen aanwezig, waaronder voltallig bestuur, coördinator en
afgevaardigde kascontrolecommissie. Deze vergadering was online.
1.
2.
3.
4.

Opening, introductie. Voorzitter Walter Swaans opent de vergadering
Activiteitenverslag 2020. Geen vragen
Verslag terreinen/beheer. Geen vragen, wel hulde voor de ontwikkelingen in de kruidentuin!
Financieel jaarverslag, verslag van de kascommissie, benoeming nieuwe kascommissie
Uitleg door penningmeester Bert Meester
- Er is een negatief saldo omdat we een deel van de subsidie pas in 2021 ontvingen en we
een gift uit 2019 in overleg hebben teruggegeven.
- Declareren van de huur moeten we elk jaar aanvragen, maar er is ons beloofd dat het geen
probleem zou moeten zijn.
- We hadden ons voorgenomen om actief sponsors te gaan werven en het aantal
bedrijfsleden te vergroten. maar dat is onder andere door corona niet echt van de grond
gekomen. Het komende jaar moeten we ons echt meer gaan bezighouden met de
fondsenwerving om de uitgaven en inkomsten in balans te krijgen.
- Het Koolmeespad is een werktitel. Wij hebben initiatief genomen i.s.m. omliggende
gemeenten een natuureducatieve route voor kinderen uit te zetten (vooral met scholen op
Klarenbeek). We hebben daar subsidie voor aangevraagd en voor een deel ook gekregen.
- Groengebied Amstelland geeft wel een beheervergoeding, maar over de hoogte is nog
geen overeenstemming en er zijn nog geen afspraken over wat er precies tegenover moet
staan.
- Onze contactpersoon bij het AMC is helaas ziek, daarom hebben ze nog niet betaald.
Kascontrole
Gillian Elder en Loes van Burken hebben de kas gecontroleerd; Bert heeft hun vragen
voldoende beantwoord en de kascommissie stelt de ALV voor het bestuur decharge te
verlenen. De leden gaan akkoord.
Nieuw lid van de kascommissie: Els Stolk meldt zich aan als nieuw lid, dank Els!
En ook dank aan Loes voor haar werk in de kascommissie.
Begroting 2021: alle leden gaan akkoord met de begroting voor 2021

5. Verslag bestuur, werkplan 2020 en resultaten en 7. Speerpunten bestuur 2021
Corona gooide veel roet in het eten: veel activiteiten gingen niet door, het werven van
vrijwilligers was lastig. De ontwikkeling van nieuwbouw stagneerde ook.
Op initiatief van Groengebied Amstelland kregen we het beheer over een aantal stukjes van
de Hoge Dijk. We noemen het zelfbeheer omdat we het zelf onderhouden. Extra werk, maar
wel met de bedoeling dat we daarvoor betaald krijgen.
Speerpunten: We proberen meer groepen aan ons te binden, meer samenwerking met
natuurorganisaties in de omgeving, en met, in ieder geval het Groengebied, tot heldere
financiële afspraken te komen.

Bij de vorige ALV was afgesproken dat we een deel van de reservering voor de nieuwe
huisvesting mogen inzetten voor extra investeringen ten behoeve van nieuwbouwplannen.
Verder hebben we geen extra middelen en we blijven dus op zoek naar nieuwe fondsen. Zie
ook de begroting.
6. Goedkeuring beleid bestuur 2020. Mogen we zo verder? Ja zegt 94 % van de leden.
7. Stand van zaken nieuwe Tuinhuis
De discussie over dit onderdeel ging voor een groot deel over verschillen in smaak,
toekomstvisie, realistische kijk op sponsoring en hoe nu verder. Het voert te ver om deze
discussie hier weer te geven. Uiteindelijk is er geen keuze gemaakt tussen de twee varianten
van een nieuwbouwontwerp die van te voren toegestuurd waren. In de keuze voor een
uiteindelijk nieuwbouwontwerp zullen ook de reacties van leden meegenomen worden die
voorafgaand aan de ALV aangegeven hadden hun mening hierover te willen geven. Het
programma van eisen was tijdens de ALV van 2020 al vastgesteld en blijft dus het leidende
uitgangspunt.
Stemming over mandaat bestuur:
Zoals we ook in de notitie hebben geschreven wordt toestemminggevraagd om door te gaan
met de ontwikkeling van de plannen voor de nieuwe behuizing, inclusief de fondsenwerving.
Eigenlijk vragen we vertrouwen, of jullie vinden dat we recht doen aan de inbreng van de
leden. Op 1 persoon na zijn alle leden akkoord.
8. Rondvraag en sluiting
- Is er voor sponsoring aan banken gedacht? Antwoord: Ja, we zijn wel bij banken langs
geweest, maar die werken vooral met stichtingen en niet met verenigingen. De
mogelijkheden die ze hebben zijn vooral leningen. Als een lening tegen hele gunstige
voorwaarden zou zijn zou het een optie kunnen zijn een beheerstichting voor het nieuwe
gebouw op te zetten. Maar we hebben gekozen om dat in eerste instantie nog niet te
doen. Triodos zou een mogelijkheid kunnen zijn - die heeft een ‘goede doelen’ fonds. Dat
is dus een fonds.
- Landschap Noord Holland krijgt veel geld van de Postcodeloterij. Tegen de
Postcodeloterij heeft 1 lid grote bezwaren.
Voorzitter: als ze echt een substantiële bijdrage zouden geven, dan ben ik bereid om dat
aan te pakken.
Hiermee sluiten we de vergadering. Met dank aan iedereen voor het afgelopen jaar!

