
 

Verslag Jaarvergadering 9-3-2022 
 
1. Opening 

Dhr. Van Oosterhout opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het is fijn dat we weer 
terug kunnen keren naar het ‘normale’ en elkaar weer fysiek kunnen treffen. 

 
2. Mededelingen en vaststellen agenda 

Er zijn een aantal afmeldingen.  
 De agenda wordt vastgesteld zonder aanvullingen. 
 
3. Terugblik op 2021 

Net zoals iedereen hebben wij in het arboretum ook last gehad van alle corona maatregelen. 
Gelukkig zijn we deze periode goed doorgekomen. 
Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van dhr. Pellenaars als penningmeester. Hij heeft 
alles goed achter gelaten en overgedragen aan zijn opvolger. 
We hebben ook afscheid genomen van dhr. en mw. van Andel als collectiebeheerders. Ook zij 
hebben alles over gedragen aan een opvolger. 
Naar alle 3 gaat een grote dank uit! Gelukkig is het geen hard afscheid en blijven ze betrokken bij 
het arboretum. 

 
4. Jaarrekening 2021 

− Jaarverslag: de schade van de pandemie is gelukkig mee gevallen 

− Balans 2021 en exploitatierekening worden toegelicht door de penningmeester. 

− Verslag kascommissie: dhr. Richter leest het verslag met de bevindingen van de 
kascommissie voor. Complimenten aan de penningmeester. Het bestuur wordt 
gedechargeerd. 

− Vaststellen jaarrekening 2021: de vergadering stelt de jaarrekening vast 
 
5. Begroting en meerjarenraming 

De penningmeester licht de herziene begroting 2022, de begroting 2023 en de meer jaren 
investering- en onderhoudsprogramma 2022 – 2025 toe. Hierover zijn verder geen vragen. 
Het overzicht bijdragen en tarieven wordt in de vergadering vastgesteld. 

 
6. Benoeming lid in de kascommissie voor de jaarrekening van 2023 

Dhr. de Grunt treed af en wordt opgevolgd door mw. Suykerbuyk. Met dank aan dhr de Grunt 
voor zijn deelname aan de kascommissie. 

 
7. Blik naar de toekomst 

Dhr. Van Oosterhout licht de actuele en wenselijke ontwikkelingen toe aan de hand van o.a. het 
strategisch beleidsplan. 

 
8. Benoeming c.q. herbenoeming bestuursleden 
 Dhr. van Oosterhout, mw. Coenen en mw. van der Heijden worden herbenoemd. 
 
9. Rondvraag 

Dhr. Pellenaars vraagt hoe de samenwerking verloopt met de andere cultuuraanbieders. Heeft 
het gevoel dat het Parelpad niet echt leeft. Dhr. van Oosterhout geeft aan dat er hard wordt 
gewerkt aan de samenwerking en dat de andere partners ook het belang zien in de 
samenwerking. Hij heeft er vertrouwen in dat deze samenwerking ten goede gaat komen aan het 
arboretum. 

  


