Notulen 74e congres op 28 november 2020
1. Opening door de voorzitter en vaststellen quorum
•

Omdat een digitaal Congres zich niet goed leent voor discussies maar met name
bedoeld is voor besluitvorming, hebben we alle zorgvuldigheid in acht genomen om
voorafgaand alle vergaderstukken en voorstellen naar de leden te ontsluiten en hen
ruimschoots de gelegenheid gegeven om daarop schriftelijk te reageren. Het bestuur
heeft alle vragen voorzien van antwoorden en die voor het Congres in een document
naar alle leden gezonden. Hierin ook opgenomen de uitkomsten van de twee digitale
ledenraadplegingen die we eerder in november organiseerden. Tijdens de
behandeling van de diverse agendapunten kunnen evenwel via de chat nog urgente
vragen gesteld worden die het bestuur ter vergadering zal trachten te beantwoorden.
Lukt dat niet, dan worden de antwoorden na afloop van het Congres bekend gemaakt.

•

In tegenstelling tot eerder in de uitnodiging is vermeld, hebben we voor alle
voorstellen een stemronde voorbereid. We maken daarbij geen gebruik van
goedkeuring door acclamatie.

•

Bij de voorstellen en goedkeuringen kan conform onze statuten alleen voor of tegen
worden gestemd.

•

Het quorum bij aanvang van het Congres is 53%: 412 van de 772 stemmen zijn
aanwezig. Daarmee kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen.

2. Notulen van het 73e Congres gehouden op 22 juni 2019.
Deze worden met 407 voor en 0 tegen goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Alle ingekomen stukken en mededelingen zijn vooraf bekend gemaakt. Er zijn geen
verdere vragen hierover bij de chat.

4. Voortgangsrapportage transitie AVVN en terugkoppeling uitkomsten
workshops en speeddates Congres 2019
Vicevoorzitter Hans van Leeuwen geeft in een PowerPointpresentatie toelichting op
de wensen, behoeften en verwachtingen van onze leden, die in de workshops en
speeddates genoemd werden, wat AVVN er mee gedaan heeft en nog kan doen.
Samengevat: we zijn de verbinding aangegaan met elkaar en met externe partijen,
we breiden onze netwerkfunctie uit, pakken de onderlinge betrokkenheid nog meer
op en werken steviger aan onze zichtbaarheid – via eigen en publieke media.

5. Bestuursverslag 2019, balans per 31 december 2019 en staat van baten
en lasten 2019.
De kosten die betrekking hebben op de transitie lopen niet via de verlies- en
winstrekening maar zijn rechtstreeks ten laste van de reserve gebracht. Deze
werkwijze volgen we al sinds jaar en dag, maar is niet voor iedereen even transparant.
Vanaf volgend jaar zal alles rechtstreeks zichtbaar zijn in de winst-en-verliesrekening.
We hebben met de Belastingdienst contact gelegd om duidelijkheid te krijgen over
de wijze waarop wij onze boekhouding voeren en belastingen al dan niet afdragen (in
het bijzonder BTW en vennootschapsbelasting). Zeer recentelijk heeft de
Belastingdienst duidelijkheid gegeven, op basis waarvan wij onze boekhouding
opnieuw gaan inrichten. De Belastingdienst heeft aangegeven dat zij niet naar het
verleden zal kijken.
Geen verdere vragen hierover bij de chat.
Het voorstel voor goedkeuring van het Bestuursverslag 2019, de balans per 31
december 2019 en de staat van baten en lasten 2019 inclusief het voorstel om het
batig saldo 2019 van € 2.349,-- toe te voegen aan de Reserve Transitie wordt met 412
stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Hiermee wordt het bestuur ook decharge verleend.

6. Voorstel aangaan onderhandse lening eventueel aangevuld met een
zakelijk krediet bij een Nederlandse bankinstelling.
Mede n.a.v. vragen uit de chat: Dit voorstel is niet gedaan omdat het financieel slecht
gaat met AVVN, maar omdat wij graag een structurele oplossing willen voor een
liquiditeitsprobleem. Reden waarom wij vragen om meer financiële armslag:
•

De liquiditeitspositie van AVVN is aanzienlijk teruggelopen door investeringen die wij
in het kader van de reorganisatie en transitie hebben gedaan.

•

De kapitaalspositie van AVVN is uitstekend. Ons AIC-pand is getaxeerd op € 700.000,-en is vrij van lasten. Een optie zou zijn om alsnog voor het pand een hypothecaire
lening aan te gaan, maar banken verstrekken geen hypotheek meer aan verenigingen.
We kunnen daarmee het kapitaal alleen liquide maken als we het pand verkopen. Het
bestuur is daar op dit moment geen voorstander van.

•

De liquiditeitskrapte aan het begin van het jaar is ook ontstaan door het verschuiven
van de facturatiedatum van 1 februari naar 1 april om leden ter wille te zijn. Onze leden
hebben hierdoor meer tijd gekregen om eerst de contributie bij hun tuinleden te
innen.

•

De Bond van Volkstuinders is in 2020 en 2021 bereid ons te hulp te schieten door bij
aanvang van het jaar al een voorschot op de contributie te betalen. Levenslust uit Delft
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heeft voor 2021 eenzelfde aanbod gedaan. Hiervoor zijn wij beide dankbaar. We willen
echter naar een structurele oplossing via een onderhandse lening, zodat wij niet ieder
jaar afhankelijk zijn van de bereidwilligheid van leden.
•

Iedereen, particulier en vereniging, kan met ons een onderhandse lening aangaan. Ze
kunnen op een hoger rendement dan bij banken rekenen en weten als zekerheid dat
wij over voldoende kapitaal beschikken. De aflossingen van de leningen zullen
daarmee geen probleem vormen.

Het voorstel wordt met 393 stemmen voor en 4 tegen aangenomen.

7. Goedkeuring: Bijstellen begroting AVVN 2020 en begroting AVVN 2021
Mede in het kader van het begrotingstekort en het voorstel om een onderhandse
lening te mogen afsluiten is gevraagd of de leden zich zorgen moeten maken over
het tekort bij AVVN. Wij kunnen de leden hierin geruststellen, zij hoeven zich geen
zorgen te maken over de financiële positie van AVVN. In de loop van het jaar is de
financiële situatie veranderd. Zo is er een positieve ontwikkeling in het ledental,
hebben wij diverse besparingen doorgevoerd en onderzoeken wij mogelijkheden om
te komen tot extra inkomsten. De besparingen zijn (nog) niet verwerkt in de
begroting 2021. De begrote tekorten zijn dermate beperkt dat wij er vertrouwen in
hebben dat deze gedurende het jaar weggewerkt kunnen worden.
Er zijn geen vragen in de chat.
De bijgestelde begroting AVVN 2020 wordt met 400 stemmen voor en 0 tegen
aangenomen.
De begroting AVVN 2021 wordt met 403 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.

8. Voorstel voor nieuwe naam AVVN en vaststellen missie en visie AVVN
Bestuurslid Ans Hobbelink licht in een PowerPointpresentatie het voorstel toe.
Wij zien naam, visie en missie als één geheel. Het hoort onlosmakelijk bij elkaar. Wij
zetten ons in voor samen tuinieren en in de Ambitie 2018 hebben wij met z’n allen
uitgesproken dat wij ernaar streven dat onze parken en tuinen op een zodanige wijze
worden beheerd en onderhouden dat ze een bijdrage leveren aan de natuurlijke
diversiteit van de stedelijke flora en fauna. Dat is ons toekomstbeeld. De term
“natuurlijk” in ons voorstel weerspiegelt dit streven.
Naar aanleiding van een vraag of de term “natuurlijk” een directe relatie heeft met of
verwijzing is naar het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren antwoordt het bestuur
dat dat niet het geval is.
Wat wij willen is een voor onze eigen achterban en voor mensen en organisaties van
buiten een aansprekende en herkenbare naam, die past bij de maatschappelijke
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positie die we in willen nemen. AVVN samen natuurlijk tuinieren geeft in de vier
woorden waaruit het bestaat weer wat we met zijn allen doen en willen.
Een missie is waarvoor we staan, een visie is waarvoor we gaan. Beide zijn nauw met
elkaar verbonden. Een geslaagde missie en visie is ambitieus, mag idealistisch zijn, is
verbindend, oorspronkelijk en onderscheidend en raakt vooral de kern.
Het voorstel voor de missie is na een reactie over de congresstukken geactualiseerd
van “Met tuinieren leveren we een waardevolle bijdrage aan een groene
leefomgeving en een gezonde leefstijl” tot “Met tuinieren leveren we een waardevolle
bijdrage aan een groene leefomgeving en aan een gezonde leefstijl”
Het voorstel voor de visie is: “Dit doen wij door het uitwisselen van kennis, het
aanbieden van deskundigheid en door op te komen voor samen en natuurlijk
tuinieren.”
Het voorstel voor de nieuwe naam AVVN en vaststellen missie en visie AVVN wordt
met 406 stemmen voor en 3 tegen aangenomen.

9. Goedkeuring voorstel nieuw lidmaatschap
Toelichting mede n.a.v. chatberichten:
Het voorstel behelst dat leden meer keuzevrijheid hebben in het invullen van het
gewenste lidmaatschap. We bieden nu vier smaken waarmee we de indruk hebben
aan de wensen en behoeften van onze leden te voldoen en daarmee beter
verenigingen kunnen overtuigen om zich aan ons te blijven verbinden en
tegelijkertijd, ook met het nieuwe kennismakingslidmaatschap, nieuwe verenigingen
kunnen werven.
Omdat de opzet van de contributiestructuur in het voorstel nog niet helemaal
duidelijk was hebben wij in de laatste congresstukken via een afbeelding duidelijk
gemaakt hoe die er uit zou komen te zien, waarbij wij onder voorbehoud uitgaan van
het huidige prijspeil van afdracht per aangeslotene.
In het Toplidmaatschap (Bloei) is inbegrepen het gebruik van de boekhoudmodule
van E-boekhouden. Deze module is (ook) een shared service en die kan door iedereen
worden afgenomen, ongeacht het lidmaatschap. Het is dus niet nodig of verplicht om
daarvoor het Toplidmaatschap af te sluiten. Hetzelfde geldt ook voor het Nationaal
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Iedere vereniging, ongeacht het lidmaatschap, kan
van deze shared service gebruik maken. In het Toplidmaatschap zijn alleen de
herbeoordelingen en de nazorg opgenomen. De kosten voor alle shared services
blijven het komende jaar ongewijzigd.
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Alleen bij het Standaard- en het Toplidmaatschap zijn tweedelijnsondersteuning
inbegrepen. Dit omvat ondersteuning bij specifieke verenigingsdossiers,
ondersteuning op locatie bij onderhandelingen, gesprekken en
inspraakbijeenkomsten. In specifieke gevallen kan bij het inschakelen van externe
deskundigen een financiële bijdrage gevraagd worden.
Tenslotte: De 25%-kortingsregeling voor tuinen kleiner dan 100 m2 is geen recht
behorend bij een of meer lidmaatschappen, maar is gebaseerd op bestuursbesluiten
die bij aanvang van enig jaar genomen worden.
Het voorstel wordt met 400 stemmen voor en 15 tegen aangenomen.

10. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement AVVN
De voorgestelde wijzigingen zijn met name van technische aard, om de nieuwe naam
op te kunnen nemen, het doel en de middelen eigentijds te omschrijven, andere
organisaties dan verenigingen te kunnen verwelkomen, digitaal stemmen mogelijk
te maken en om bepalingen die voortvloeien uit de nieuwe Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen op te nemen.
10a. Goedkeuring wijzigingsvoorstel statuten
Dit voorstel wordt met 409 voor en 0 tegen aangenomen.
10b. Goedkeuring wijzigingsvoorstel huishoudelijk reglement
Dit voorstel wordt met 409 voor en 0 tegen aangenomen.
10c. Goedkeuring uittreksel notulen 74e algemene vergadering AVVN.
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid: Algemeen Verbond Van Volkstuinders Verenigingen in
Nederland, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3544 NJ Utrecht,
Vogelvlinderweg 50, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40531108,
hierna te noemen: de Vereniging, gehouden te Utrecht op 28 november 2020.
De vergadering wordt overeenkomstig de statutaire bepalingen voorgezeten door de
heer R.P. Grondel. De voorzitter wijst voor het houden van de notulen en het met
hem, voorzitter, vaststellen daarvan aan de heer H.C.W.C. Staas.
De voorzitter opent de vergadering en constateert dat de aanwezig leden 412
stemmen van de in totaal 772 door alle leden uit te brengen stemmen
vertegenwoordigen, zodat de vergadering rechtsgeldig besluiten kan nemen.
De voorzitter constateert dat de oproeping en de agendering voor deze vergadering
hebben plaatsgehad met inachtneming van de Tijdelijke wet COVID- 19 Justitie en
Veiligheid, de overige wettelijke en statutaire vereisten en dat de
vergadergerechtigden tot 72 uur voorafgaand aan deze vergadering in de
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gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de
onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld.
De voorzitter stelt aan de orde de volgende voorstellen: statutenwijziging
a. de statuten van de Vereniging te wijzigen conform het door KAeP NOTARIS
opgestelde ontwerp van een akte van statutenwijziging, met als kenmerk
dossiernummer 2020.0029.01;
b. ieder van de bestuurders van de Vereniging, en iedere persoon werkzaam ten
kantore van KAeP NOTARIS, aan te wijzen om ter zake de statutenwijziging de
notariële akte van statutenwijziging te tekenen.
Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter de voorstellen in stemming.
Op de voorstellen wordt door de leden als volgt gestemd: 412 stemmen voor,
0 stemmen tegen, en 0 onthoudingen, met een aanwezigheid van 412 stemmen van
de in totaal 772 door alle leden uit te brengen stemmen.
De statuten schrijven voor dat tot wijziging van de statuten kan worden besloten met
een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin tenminste de helft van het totaal aantal uit te brengen stemmen
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Aan het vereiste van voormelde aantal stemmen is voldaan, zodat de in stemming
gebrachte besluiten daadwerkelijk zijn genomen.
Een exemplaar of kopie van deze notulen zal aan het secretariaat van de Vereniging
worden gezonden opdat men van de besluitvorming aantekening kan maken.
De voorzitter sluit de vergadering.
De voorzitter

De secretaris

van de vergadering

van de vergadering

VOORZITTER

SECRETARIS

R.P. Grondel

H.C.W.C. Staas

Het uittreksel notulen 74ste algemene vergadering AVVN wordt goedgekeurd met
406 stemmen voor en 0 tegen.

11. Benoeming ereleden en verlenen van onderscheidingen voor
bijzondere diensten
Na 20 jaar op een geweldige manier invulling te hebben gegeven aan zijn functie als
secretaris, stelt Harry Staas zich niet meer herkiesbaar in het bestuur. Met lovende
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woorden van de voorzitter en een feestelijke PowerPointpresentatie op de
achtergrond nemen wij afscheid van hem. De congresdeelnemers betuigen hun
instemming met het door het bestuur voorgedragen erelidmaatschap voor Harry
met hartverwarmende berichten in de chat.

12. Benoemingen
12.A AVVN-bestuur
Met 415 stemmen voor en 0 tegen wordt Hans van Leeuwen herbenoemd in het
AVVN-bestuur.
Met 420 stemmen voor en 0 tegen wordt Ineke ten Hoedt (live aanwezig via videoinbelverbinding) benoemd tot secretaris.
12.B Commissie van Onderzoek
Met 420 stemmen voor en 0 tegen wordt Bert Jansen benoemd tot lid van de
Commissie van Onderzoek.
Met 420 stemmen voor en 0 tegen worden Koos van Balen, Diana Soek en Marjolein
Steeman herbenoemd in de Commissie van Onderzoek.

13. Presentatie nieuwe huisstijl AVVN en de vernieuwde Tuinliefhebber
Dat AVVN vernieuwt is in woord en daad, maar ook letterlijk in beeld zichtbaar: we
hebben een nieuwe huisstijl laten ontwikkelen die we consequent gaan toepassen op
al onze informatiedragers, van website en nieuwsbrieven tot en met e-mailberichten.
Blikvanger van de huisstijl is een nieuw logo dat de vier letters van onze naam op een
creatieve wijze verbeeldt, opvallend, toegankelijk, herkenbaar en tijdloos is en breed
toepasbaar, ook met de tweede helft van onze naam “samen natuurlijk tuinieren”. In
een PowerPointpresentatie laat bureaumedewerkster Janine Bruinooge de
totstandkoming van het logo zien. Verder in de presentatie ook de introductie van de
geheel vernieuwde Tuinliefhebber zoals die vanaf komend jaar verschijnt. De
Tuinliefhebber is ons alom gewaardeerde tijdschrift dat het vlaggenschip is van onze
geschreven media en ongelooflijk belangrijk is om de huidige tuinders aan ons te
blijven binden en nieuwe verenigingen en supporters te werven. De Tuinliefhebber
krijgt een nieuwe redactieformule, maar waar het in deze presentatie om draait is dat
de vormgeving in een geheel nieuw jasje gestoken wordt en een grote
moderniseringsslag maakt.

14. Inspirerende lezing
Inmiddels zijn er extra gasten ingelogd: belangstellenden voor de lezing die Vera
Greutink van Tuinsmakelijk houdt over de intelligente moestuin, oftewel hoe je met
minder werk meer kunt oogsten en tegelijkertijd op een natuurlijke wijze een

pag. 7

gezonde bodem kunt ontwikkelen en je tuin klimaatbestendiger kunt maken. In
aansluiting daarop een vraag-en-antwoord-sessie via de chat tussen de deelnemers
en Vera.

15. Sluiting
•

Dank voor het snel en soepel stemmen en het accurate gebruik van de chat.

•

In de loop van volgend jaar gaan we peilen wie belangstelling heeft voor welk
lidmaatschap.

•

Help ons met de werving om de nog niet aangesloten verenigingen en groepen te
overtuigen zich bij ons te organiseren.

•

Het volgende Congres is op 19 juni 2021.
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