Notulen van de ALV van de Boomteeltstudieclub Horst aan de
Maas op woensdag 15 februari 2017
Locatie: Rabobank, Hegelsom
Er zijn 36 aanwezige leden en afgevaardigden van sponsoren inclusief sprekers. De presentielijst
is opgenomen in het archief.
Woord van welkom door Ron Duijf van de Rabobank.
1. Opening en mededelingen voorzitter
• De voorzitter heet alle aanwezigen, zowel leden als niet-leden, sponsoren en de
begunstiger van harte welkom op de jaarvergadering 2017.
• Voorzitter bedankt sponsor Rabobank voor beschikbaarheid locatie en de catering.
• Namens het bestuur worden ook alle overige sponsoren bedankt voor hun inbreng:
Gemeente Horst aan de Maas, Vitelia Agrocultuur, ABAB, BVB, Salarispoint, Rabobank,
ICL, Bayer Cropscience en begunstiger LLTB en begeleidende organisatie Cultus Agro
Advies.
2. Notulen algemene ledenvergadering 2016
De notulen worden goedgekeurd en worden ondertekend door voorzitter en secretaris.
3. Mededelingen
• De voorzitter roept de leden op zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de
bijeenkomsten.
• De afmeldingen worden vernoemd.
• 3 leden zijn gestopt.
• Op 27 december is studieclublid Joop Relouw overleden na een ziektebed. Namens
het bestuur is gecondoleerd richting familie en Lakei Boomkwekerijen.
• Dit jaar is er weer een kom in de kas op 2 april. Lid Frank Coenders neemt als
kwekerij deel aan deze dag.
4. Uitreiking snoeischaren nieuwe leden
De 3 nieuwe leden die vanaf de algemene ledenvergadering van 2016 tot deze vergadering
lid zijn geworden, ontvangen van het bestuur als welkomsgeschenk: de welbekende
snoeischaar: Dries Aerden, Gerard Heldens en Marc Verkoelen.
5. Financieel overzicht
Penningmeester Joost Linskens geeft een toelichting op:
A) baten en lasten 2016
B) balans van 2016
C) begroting voor 2017
6. Kascontrolecommissie
A) Verslag kascontrolecommissie
De huidige kascontrolecommissie bestaat uit Jos Selten en Leon Meuter. Ze hebben

voorafgaande aan deze vergadering alle stukken doorgenomen.
Jos en Leon geven aan dat alles er keurig uitziet en correct is. Het financiële verslag
wordt goedgekeurd. De kas controlecommissie vraagt nog hoe het bedrag van Cultus tot
stand komt. Voorzitter René legt uit hoe Cultus de begeleiding van de studieclub ingericht
is. De formule met Cultus werkt: we hebben goede bijeenkomsten en een goede
kennisuitwisseling. Enkele leden voegen daar nog aan toe dat ze zeer tevreden zijn en
de samenwerking van belang is.
B) Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
Leon Meuter blijft in de kascontrolecommissie en Jos Selten wordt bedankt voor de
inbreng van de afgelopen 2 jaar.
Kascontrole commissie 2017: Leon Meuter en Tobias Rötjes (reserve 2016).
Betreffende commissieleden zullen tzt voor de komende jaarvergadering in 2018 worden
uitgenodigd door de penningmeester voor het uitvoeren van de controle.
De nieuwe reserve voor controle van 2017 wordt Dries Aerden.
7. Decharge-verlening bestuur voor gevoerde beleid
De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid. Dechargeverlening
vindt plaats door het geven van een applaus.
8. Bestuursverkiezing
Hans van de Laak is aftredend en stelt zich niet meer beschikbaar voor een volgende
periode. Hans is al heel lang bestuurslid. Hans is samen met Frank een grondlegger van de
boomteeltstudieclub geweest. Hij is voorzitter, penningmeester en bestuurslid geweest.
Voorzitter René bedankt namens de hele studieclub Hans voor zijn inzet, enthousiasme en
werkzaamheden die hij voor de studieclub verricht heeft.
Als nieuw bestuurslid is Roel Breukers voorgesteld. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld bij
het uitvoerend secretariaat. De vergadering gaat akkoord met de toetreding van Roel in het
bestuur middels een applaus.
9. Presentatie overzicht indeling werkgroepen met activiteitenprogramma 2017
Dirand van Wijk geeft een toelichting op het activiteitenprogramma van 2017. Er wordt per
groep doorlopen wat het conceptprogramma voor 2017 is. De vaste onderdelen Meet &
Green, kwekerscafé en 2 excursies zijn ook weer in het programma opgenomen. Het
activiteitenprogramma wordt up to date gehouden op de website. De sponsoren zijn
uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomsten.
Er wordt gepeild of er interesse is voor de Canada-excursie. Er blijkt binnen de vergadering
al voldoende interesse te zijn. Dat betekent dat de organisatie door zal gaan. Verdere info
met opgavemogelijkheden volgt via de mail.
10. Rondvraag
Geen vragen
11. Presentaties gastspreker
• Dave Marcus van Rabobank Nederland geeft een interactieve presentatie over
ondernemerschap van de toekomst. Hoe word ik beter als ondernemer? Welke
competenties zijn belangrijk?
•

Sanne van Hoof van Agroleeft geeft een toelichting wat Agroleeft inhoud en allemaal
doet met de titel ‘Agroleeft op koers’

12. Afsluiting met een hapje en een drankje
Voorzitter René Coonen bedankt alle sprekers voor hun inbreng en het mede slagen van
deze avond met een presentje. Nogmaals een dankwoord aan de Rabobank voor het
faciliteren van deze vergadering.
Verder een dank aan alle aanwezigen voor de komst en inbreng inclusief sponsoren en René
nodigt iedereen uit om onder het genot van een drankje nog even na te praten.
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