Verslag ledenvergadering Brinkie 21 maart 2012
1. Opening.
Aanwezig ongeveer 25 leden, waarvan echter lang niet iedereen de presentielijst heeft getekend.

2. Ingekomen, mededelingen
Afbericht van Wim Jansen
3.

Verslag ledenvergadering 2011.

Toon Borst vraag naar stand van zaken “met elkaar om de tafel te gaan zitten”
Geld bij provincie – nog niets mee gedaan. Vergadering (Rob) vind dat verbazingwekkend na twee jaar.
Bestuur zegt toe dat op de volgende ledenvergadering uitsluitsel wordt gegeven.
Schipholfonds, ivm zandbak. Zandbak wordt bekostigd uit legaat en Vomar bijdrage.
Toon vraagt over plaats van zandbak (evt ouders vragen).
Jaarverslag (Toon?). Is dit door de vergadering goedgekeurd?
Voorstel van Joke om uitnodigingen niet meer per post te versturen. Datum op kalender.
Bert kreeg twee brieven. Met zijn email-adres wordt niets gedaan.
Toon vraagt of we Partou niet kunnen inschakelen. Eventueel andere scholen/kinderopvang.
Bestuur zegt toe te bekijken hoe we zo goedkoop mogelijk kunnen verzenden.
Rob had agendapunt over vrijwilligers verwacht. (nav jaarverslag 2010).
Voorzitter zegt dat het de intentie was een notie over vrijwilligers te laten vaststellen. Ongeveer oktober zullen
we een ledenvergadering houden, ook over certificering.
4. Financiën.
De jaarlijkse onkosten voor educatie moeten €5000 zijn ipv €4000.
Er is overleg geweest, samen met Bijlmerweide, met PvdA fractie. O.a. heeft de fractie gezegd dat het stadsdeel
belang hecht aan rol van versterking van sociale cohesie.
Rob stelt voor het vrijwilligersstuk hiervoor ook te gebruiken.
We hebben €78000 subsidie aangevraagd (prijscompensatie) maar €75000 gekregen. Joop: waarom bij
investeringen de grens op €1000. Tim: we hebben niet te maken met fiscale regels.

5. Jaarverslag 2011.
-

Bestuur
Hans Comis vindt vermindering van aantal leden dramatisch. Wie geen contributie betaald wordt na twee
jaar afgeschreven als lid. Voorzitter zegt dat we ook moeten nadenken over hoe we mensen lid kunnen
laten blijven.

-

Tim zegt dat we gevraagd hebben om vrijwilligers voor een financiële commissie, maar geen reactie
hebben gehad.

-

Toon stel brainstorm voor. Prijsvraag, wie vijf jaar lid is bloemetje brengen, mensen persoonlijk op de
boerderij benaderen, (ook op markten), borden die er vroeger hingen weer terug te doen,

-

Vraag: waarom is er geen balans. Joop stelt er prijs op.

-

Rob mist een terugblik in dit verslag. Voorz zegt wervend element mist inderdaad. Goed advies.

Jaarverslag dierverzorging.
Rob: wel erg weinig. Bijlmerweide heeft veel meer. Laat beter zien dat je er bent.
Voorz. Vraag is feitelijk naar materiaal dat beter geschikt is voor onze presentatie.
Toon: kijk eens naar verslagen van andere kinderboerderijen. Beloften van vorig jaar zijn niet goed nagekomen.
Verslag educatie.
Hans Comis: Voldoen we aan de eis van het stadsdeel voor aantal groepen? De groepen worden laatste tijd wel
groter, maar ook aantal leerlingen loopt terug. Emma: meer klassen uit speciaal onderwijs en meer
voorschoolse educatie. Bij die laatste groep zijn ook veel ouders. Er zijn daarnaast ook nog veel groepen die
buiten de lessen vallen.
Verslag beheeroverleg.
Voorstel Toon: onderzoek wensen van bezoekers voor plaats zandbak. Tim: nadeel oude plek is verspreiding
van zand. Voorzitter: dit is een algemeen idee voor grotere herinrichtingen.
Rob: misschien een idee voor een stagiaire.
Fons legt uit hoe zo’n plan tot stand komt, dat is de groep die hier elke dag aan de gang is.
Vanuit pragmatische beheeroverwegingen is het voordelig de voorzieningen te concentreren.
6. Verslag kascontrolecommissie.
Heeft de kas in orde gevonden. Decharge voor penningmeester en bestuur.
7. Verslag muntenactie. Niets dan lof voor Toon! Bestuur is trots dat wij in zuidoost zo’n initiatief hebben en
dat onze naam als Brinkie er aan verbonden is. Lijst van bussen zal op de website worden gezet.
8. Bestuursverkiezing.
Auke van Nie en Tim Buddelmeijer zijn aftredend en worden herkozen..
Marion Glavin treedt af, Marion is 26 jaar in het bestuur geweest en blijft nog actief voor de ledenadministratie
en de website.
Mildred Clappers-Goodett stelt zich voor. Zij woont al meer dan20 jaar in Zuidoost, kent Brinkie vanaf het
begin, is bestuurslid van de PvdA Zuidoost en heeft nog meerdere functies bij de PvdA. Zij gaat mogelijk de
vrijwilligersportefeuille doen. Het bestuur heeft verwachtingen van het grote netwerk dat ze in Zuidoost heeft.
Mildred Clappers-Goodett wordt gekozen
9. Verkiezing Kascontrole
De bezetting van de kascontrolecommissie blijft ongewijzigd.

