
Jaarvergadering 13-03-2019 

1. Opening 
Dhr. Van Oosterhout opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Mededelingen en vaststellen agenda 
Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Verslag jaarvergadering 31 maart 2018 
Wordt goedgekeurd. 
 
4. Terugblik op 2018, het jaar van ‘plant en eter’ 
Dhr. Van Oosterhout blikt terug op 2018 a.d.h.v. het jaarverslag in de aesculus 
Een jaar waarin veel aandacht is geweest voor het thema ‘plant en eter’ en er wederom veel werk is 
verzet door alle vrijwilligers 
 
5. Jaarrekening 2018 
Dhr. Pellenaars neemt ons mee door de jaarrekening bestaande uit het jaarverslag 2018, balans 
2018 en de exploitatierekening van 2018. Hij beantwoord vragen die er zijn en licht de stukken toe. 
De kascommissie licht het verslag van de commissie toe en spreekt hun waardering uit over het werk 
van dhr. Pellenaars. 
Dhr. Pellenaars wordt gedechargeerd.  
De jaarrekening 2018 wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 
6. Begroting 2019 en meerjarenraming 
De toegangsprijs is verhoogd naar € 3.00 en de minimum bijdrage voor een begunstiger naar  
€ 15.00.  
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de Avant nodig aan vervanging toe is. Hiermee is 
rekening gehouden in de begroting. In 2020 komt er een nieuwe Avant. 
Dhr. Van Oosterhout en de aanwezigen danken dhr. Pellenaars voor alle inspanningen en de 
zorgvuldige wijze waarop hij elk jaar weer zorgt dat alles op orde is. 
 
7. Blik naar de toekomst 
Dhr. Van Oosterhout licht het concept beleidsplan toe. Hij nodigt de vergadering uit om het kritisch 
te lezen en nodigt iedereen uit om aanvullingen en reacties aan hem kenbaar te maken 
Teven neemt hij ons mee in de laatste stand van zaken in de ontwikkeling van het plan Tivoli en 
omstreken. 
De nieuwe website is in gebruik genomen. Met dank voor alle feedback en de foto’s die mensen 
aangeleverd hebben. Vooralsnog komt er nog Engelstalige versie.  
 
8. Benoeming lid kascontrole commissie voor de jaarrekening 2019 
Dhr. Westerhof neemt afscheid van de kascontrole commissie met dank van alle aanwezigen voor 
zijn inzet. Zijn plaats wordt overgenomen door dhr. De Grunt. 
 

9. Benoeming c.q. herbenoeming bestuursleden 
Binnen het bestuur zijn er nog 2 vacatures. Een voor een bestuurslid met algemene bestuurstaken en 
een voor de collectie. 
 

10.  Rondvraag 
Dhr. Pellenaars: vanaf 31 maart is het mogelijk om te pinnen in het arboretum 
Dhr. Buiteman: geeft het bestuur ter overweging om als het klimmateriaal 1x per jaar of 2 jaar te laten 
controleren volgens de NEN2084 norm 
Dhr. de Grunt: doet de suggestie voor een arrangement met een picknickmand met plaatselijke 
ondernemer die de inhoud van de mand verzorgt. Hier is eerder over gesproken. Dhr. Van Oosterhout 
peilt nog een bij ondernemers. 
 
11. Sluiting 
Dhr. Van Oosterhout sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje 


