Notulen van de ALV van de Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas op
donderdag 22 februari 2018
Locatie: RBC ‘de Oelderse Halte’, Oirlo
Er zijn 29 aanwezige leden en afgevaardigden van sponsoren inclusief sprekers. De presentielijst is opgenomen in het
archief.
1. Opening en mededelingen voorzitter
• De voorzitter heet alle aanwezigen, zowel leden als niet-leden, sponsoren en de begunstiger van harte
welkom in RBC ‘de Oelderse Halte’ op de jaarvergadering 2018.
• Namens het bestuur worden ook alle overige sponsoren bedankt voor hun inbreng: Gemeente Horst aan de
Maas, Vitelia Agrocultuur, ABAB, BVB, Salarispoint, Rabobank, ICL en begunstiger LLTB en begeleidende
organisatie Cultus Agro Advies.
2. Notulen algemene ledenvergadering 2017
De notulen worden goedgekeurd en worden ondertekend door voorzitter en secretaris.
3. Mededelingen
• De afmeldingen voor de ALV worden vernoemd.
• Donderdagochtend 15 maart wordt het ondernemersontbijt georganiseerd door The Green Connection bij
Rötjes Young Plants. Voorzitter René roept iedereen op zich aan te melden.
• 16 maart is de feestavond van de studieclub. Er zijn nog plaatsen vrij.
• Meet & Green bij Boonen- vd Heijden was succesvol
• Ondernemerscafé in Meerlo was ook goed.
• Vollegronds-excursie naar M. vd Oever en Van Oirschot Tuinplanten
• Een unicum in 2017 was ook de excursie naar Canada met een 10-tal studieclubleden.
• 3 leden hebben het lidmaatschap met de studieclub beëindigd.
• 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 4 nieuwe leden die vanaf de algemene ledenvergadering van 2017 tot deze vergadering lid zijn geworden,
ontvangen van het bestuur als welkomstgeschenk: de welbekende snoeischaar: Floris Crooijmans, Henri
Nelissen, Karl Lenssen en Bart van Rens
De medewerkers van Hans de Swart hebben geen uitnodiging voor de ALV gehad; uitvoerend secretaris kijkt dit
na.
5. Financieel overzicht
Penningmeester Joost Linskens geeft een toelichting op:
A) Inkomsten en uitgaven 2017
B) balans van 2017
C) begroting voor 2018
6. Kascontrolecommissie
A) Verslag kascontrolecommissie
De huidige kascontrolecommissie bestaat uit Leon Meuter Tobias Rötjes. Ze hebben voorafgaande aan deze
vergadering alle stukken doorgenomen.
Tobias geeft namens de commissie aan dat alles er keurig uitziet en correct is. Het financiële verslag wordt
goedgekeurd.
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B) Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
Tobias Rötjes blijft in de kascontrolecommissie en Leon Meuter wordt hartelijk bedankt voor de inbreng van de
afgelopen 2 jaar.
Kascontrolecommissie 2018: Tobias Rötjes en Dries Aerden (reserve 2017).
Betreffende commissieleden zullen tzt voor de komende jaarvergadering in 2019 worden uitgenodigd door de
penningmeester voor het uitvoeren van de controle.
De nieuwe reserve voor controle van 2018 wordt Jeroen Coenders.
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
Jos Smits wordt herkozen als bestuurslid.
Joost Linskens heeft aangegeven dat hij zijn functie als bestuurslid/penningmeester wil neerleggen. Joost wil best
nog het penningmeesterschap blijven uitvoeren maar wil plaats maken voor vers bloed.
Henri Nelissen wil zich wel beschikbaar stellen als bestuurslid. Henri zal worden uitgenodigd voor de
eerstvolgende bestuursvergadering. De vergadering gaat hiermee akkoord.
9. Presentatie overzicht indeling werkgroepen met activiteitenprogramma 2018
Dirand van Wijk geeft een toelichting op het activiteitenprogramma van 2018. Er wordt per groep doorlopen wat
het conceptprogramma voor 2018 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.
10. Rondvraag
Geen vragen voor de rondvraag
11. Presentaties gastspreker
• Bart Kuijpers, Brightlabs geeft een presentatie over residu-bepalingen en inhoudstoffen van gewassen
•

Pim Deuling, Bluehub geeft een toelichting over de mogelijkheid van het vormen van een
Boomkwekerijcluster op de Brightlands Campus Greenport Venlo.

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 Oelderse Halte’ voor het faciliteren van deze vergadering.
Verder een dank aan alle aanwezigen voor de komst en inbreng.
René nodigt iedereen uit om onder het genot van een drankje nog even na te praten.
Secretaris Frank Coenders
Datum: ________________
Handtekening:

Voorzitter René Coonen
Datum: ________________
Handtekening:
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