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Notulen van de jaarvergadering gehouden op 16 augustus 2021 te Boskoop 
 
 
 
 
1. Opening 
Om ca. 20.15 uur opent de voorzitter, de heer Henk van der Stok, de vergadering. Aanwezig zijn zo’n 60 leden en 
belangstellenden. De voorzitter bedankt de eigenaren van Gebr. Van Eijk voor de gastvrijheid op deze avond. 
Voor onze vereniging was het een bijzonder jaar. Door corona konden veel activiteiten niet doorgaan, alleen de excursie naar 
Rendac/Ecoson (net voor de corona crisis) en het jaarlijkse bestuursetentje (BBQ bij de familie Van der Hulst)  hebben plaats 
gevonden. 
 
2. Notulen van de jaarvergadering van 1 april 2019 bij Ruinemans Aquarium te Montfoort 
De notulen worden ter vergadering uitgereikt aan de aanwezigen. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen, zodat deze 
kunnen worden ondertekend door de voorzitter. 
 
3. Jaarverslag 2019/2020 
Een exemplaar van het jaarverslag wordt ter vergadering uitgereikt en staat op onze website. De voorzitter geeft een korte 
samenvatting van de inhoud van het verslag. Er zijn geen vragen of  opmerkingen over het verslag, zodat dit wordt goedgekeurd 
en vastgesteld. 
 
4. Financieel verslag 2020 en begroting 2021 
Het financieel verslag 2020 en de begroting 2021 worden doorgenomen en toegelicht door de penningmeester.  
Opvallende zaken waren:  
- Door corona zijn veel activiteiten niet doorgegaan. Daardoor is er een positief resultaat 2020 van € 3.843. 
- Het eigen vermogen is gestegen naar € 23.251. Als gevolg hiervan heeft het bestuur besloten om slechts een halve contributie te  
  vragen aan de leden voor het jaar 2021. 
- In 2021 bestaat Rijnstreek Oost 75 jaar. Er is in 2021 een extra post gereserveerd voor het lustrum om wat extra’s te kunnen  
  doen op het lustrumfeest, gepland op 22 oktober 2021. 
- De penningmeester memoreert dat toen hij 23 jaar geleden begon als penningmeester, het eigen vermogen omgerekend in  
  euro’s  € 21.190 bedroeg. Nu hij een opvolgster heeft gevonden (zie verder) draagt hij de kas met een tevreden en dankbaar  
  gevoel over. 
 
Vanuit de leden zijn er verder geen vragen meer over de jaarrekening en de begroting, zodat de jaarrekening en d e begroting 
ongewijzigd blijven, en als zodanig worden vastgesteld. 
 
5. Verslag van de kascommissie 
De heer Th. van Zoest en de heer P. Voshart hebben de kas gecontroleerd, en in orde bevonden. De jaarrekening en de begroting 
worden bij deze dan ook door de kascommissie goedgekeurd.  
 
6. Benoeming kascontrole commissie 
Voor de heer P. Voshart zit de termijn er op. Hij wordt bedankt voor zijn inspanningen en door de vergadering vervangen door de 
heer Kees Pouw. 
 
7. Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Johan Mulder, Peter van der Hulst en Harriët Vlooswijk. Henk van der Stok en Peter van Zoest 
stellen zich nog voor een periode beschikbaar (Henk wil er in zijn geval graag nog een jaar aan vast plakken, hij is tevens lid van 
het dagelijks bestuur van de Federatie). De vergadering gaat hiermee akkoord. Als vervanger voor Johan Mulder wordt voorgesteld 
de heer Mark Olieman (26), die zich kort voorstelt aan de vergadering. 
Er worden door de vergadering verder ook geen (tegen-)kandidaten voorgesteld en de vergadering uit verder geen bezwaren tegen 
de voorstellen van het bestuur. Het bestuur bedankt de aftredende bestuursleden, en zij ontvangen allen een attentie. 
 
Bestuurslid Ard van Veen stelt zich beschikbaar als nieuwe voorzitter, als vervanging voor Henk van der Stok. De vergadering uit 
geen bezwaar, en Henk van der Stok draagt de voorzittershamer over aan Ard van Veen. 
Tenslotte bedankt de voorzitter de bestuursleden voor de inzet en betrokkenheid bij de vereniging.  
 
Ook de secretaris/penningmeester (ondergetekende) treedt af, en geeft na 23 jaar het stokje door aan Marleen Straver. De 
secretaris wordt uitgebreid bedankt door het bestuur en ontvangt mooie afscheidscadeaus,  alwaar hij zeer vereerd mee is. 
 
8. Voorstel wijziging aantal bestuursleden naar 8 personen 
De voorzitter stelt aan de vergadering voor om het aantal bestuursleden te verminderen van 10 personen (volgens de Statuten) 
naar 8 personen, en tevens de zittingsduur te verlengen van 3 jaren per termijn naar 4 jaren per termijn. De aanleiding van d it 
voorstel is dat het aantal bedrijfsleden flink is gedaald ten opzichte van een aantal jaren geleden en aangezien het lastig is o m uit 
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het ledenbestand nieuwe bestuursleden te werven. De vergadering gaat unaniem akkoord en ook akkoord met het feit dat de 
Statuten niet worden aangepast op dit punt. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Er zijn verder geen vragen meer aan het bestuur. De voorzitter herinnert alle aanwezigen nog aan het aanstaande lustrumfeest ter 
ere van het 75- jarig bestaan, dat gehouden zal worden in “De Brug” op 22 oktober 2021. 
 
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering onder dankzegging voor inzet, betrokkenheid en belangstelling van de aanwezigen.  
 
Na de vergadering is er een inleiding door dhr. Van Eijk van de Gebr. Van Eijk te Boskoop. 
De Gebr. Van Eijck is een prachtig bedrijf dat gespecialiseerd is in de teelt van Skimmia’s. Het bedrijf bestaat uit een oppervl akte 
van 5 hectare, geleid door de broers Bas en Ronald van Eijk. Er zijn drie locaties, met op alle locaties een apart geautomati seerd 
teeltsysteem. De planten gaan via de export de hele wereld over, zelfs tot in Japan en China. 
 
De broers besteden veel aandacht aan de kwaliteit van het product, en het aantal bloemen per plant. Het is dus zeker geen mas sa 
product wat geleverd wordt, en dit is ook te zien aan hoe dit bedrijf draait. Het ziet er keurig uit, en de automatisering is 
indrukwekkend. 
 
Na de inleiding krijgen de aanwezigen een mooie rondleiding en wordt nogmaals enthousiast verteld door deze gedreven 
ondernemers. Zeer de moeite waard! 
 
Tot slot wordt er nog nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
 
De voorzitter, Henk van der Stok (oud) en Ard van Veen (nieuw)  
De secretaris, Arthur van Diemen (oud) en Marleen Straver (nieuw) 


