
Notulen ALV 11 juni 2022 
 

Hieronder volgen de notulen van de ALV van de Herenboeren De Groote Heide van 11 juni 2022. De 

notulen zijn aan de hand van de agenda samengesteld. Samen met de ALV presentatie vormt dit het 

verslag van de ALV.   

Onderwerp Tijd 

Inloop en registratie stemgerechtigden 
 

10:45 - 11:00 

Opening 
De vergadering wordt geopend door de voorzitter.  

11:00 - 11:05 

Vaststellen presentie en notulen vorige ALV 
Vaststellen presentie: Er zijn 62 stemgerechtigden (inclusief volmachten) aanwezig  
Vaststellen notulen vorige ALV: De notulen van de BV van 22 december 2021 zijn 
vastgesteld. 
Opmerking: Bij het stemmen duidelijk aangeven wat het besluit is geworden. 

11:05 - 11:10 

Praatje van onze voorzitter 
De voorzitter kijkt terug op de afgelopen periode. We kunnen werken aan groei en 
ontwikkeling van de community. Aftredende bestuursleden Paul, Hugo en de 
voorzitter zelf worden bedankt voor hun inzet de afgelopen periode.  
 

11:10 - 11:20 

Van de commissies  
Plant & Dier 
Er wordt uitleg gegeven over Tend. De app die gebruikt wordt voor het bijhouden 
van de gewassen en de oogsten op het land. De leden worden uitgenodigd om ook 
een Tend account aan te vragen als ze dit graag willen volgen.   
Er worden 60 soorten groenten en fruit verbouwd. Naar variëteit is het nog veel 
meer: wel 100 soorten. Tevens wordt een oproep gedaan om een fruitcommissie 
te vormen.  
Voor volgend jaar willen we extra aandacht of een dag plannen voor het 
bestrijden van de Colorado kever. 
Er wordt hulp gevraagd bij het coördineren van de avondwerkzaamheden.  
 
Ontwerp en inrichting 
De gemeente voert elke 4 weken overleg met alle partijen en de inrichting van het 
terrein is nu bijna gereed en gepland. In het plan staat oa een kas ingetekend. De 
parkeerplaatsen liggen vrij centraal op het terrein, er wordt opgemerkt dat dit wel 
eens onhandig kan zijn ivm de door elkaar lopende verkeersstromen. De kippen 
komen op een beoogde vaste plaats bij ophokplicht, en rouleren normaal 
gesproken over ons terrein. 
 
Werving 
De wervingsplannen worden toegelicht. Resultaten blijven tot nu toe een beetje 
uit. Ideeën, maar vooral ook concrete hulp vanuit de leden is zeer welkom. Een 
nieuwe flyer is ontworpen. Deze flyer kan door iedereen worden gebruikt om 

11:20 - 11:45 



promotie te maken voor onze herenboerderij. Te verkrijgen op zaterdagochtend 
bij iemand van de wervingsgroep of door even een mailtje richting 
werving@herenboerendegrooteheide.nl te sturen.   
 
Praatje van Bram 
Bram blikt terug op het afgelopen jaar, op de mooie oogst en vraagt ook vooral 
om meer hulp bij het planten, onderhouden en oogsten. Samen kunnen we er nog 
meer van maken! 
 
Vrijwilligers 
Er is een commissie vrijwilligers opgericht. Die houdt zich bezig met het werven en 
behouden van vrijwilligers onder onze leden. Leonieke houdt tijdens de ALV een 
mooie live slide show over hoe leuk het wel niet is om als vrijwilliger aan de slag te 
gaan.  

Van de veiligheidscoördinator 
De veiligheidscoördinator licht toe wat er allemaal het afgelopen jaar aan 
veiligheidsmaatregelen en protocollen is opgesteld. Deze zijn inmiddels ook 
gepubliceerd op onze website.  

11:45 – 11:50 

Financieel verslag 2021 (zie stukken) 
Kascommissie advies is om het bestuur decharge te verlenen voor het financiële 
beleid. Lidnr 181 en 99, Margot en Rob stellen zich beschikbaar om volgend jaar 
samen met zich herkiesbaar gesteld lid Anton de kascommissie te versterken. 

- Er wordt door een lid geopperd om overproductie verkopen. Dit is 
statutair niet toegestaan, dus is niet mogelijk. Wel wordt overproductie 
gedoneerd aan een goede doelen instantie of in uitzonderlijke gevallen 
beschikbaar gesteld aan een andere herenboerderij met tegenvallende 
oogst. 

- Onverwacht hoge inflatie. Zou er tussentijds contributie verhoogd moeten 
worden? Dat is nu niet nodig. We zijn op dit moment zuinig. 

- Afschrijftermijnen zijn verschillend. Waar ligt dat aan? Dit wordt 
veroorzaakt doordat sommige machines 2de hands zijn aangeschaft. Deze 
hebben een ander afschrijvingstermijn (5 jaar in plaats van 10 jaar). 

Ter goedkeuring: financieel beleid 2021 
Besluit: Het financieel beleid over 2021 wordt goedgekeurd en het bestuur wordt 
unaniem decharge verleend.  
 

11:50 - 12:05 

Pauze 12:05 - 12:20 

Bestuursmutaties 
● Voordracht algemeen bestuurslid: Leonieke 
● Besluit: Met algemene stemmen wordt de aanstelling van Leonieke als 

bestuurslid aangenomen.  
● Vacature penningmeester en voorzitter 
● Hugo blijft nog een jaar aan als penningmeester en zal per juni 2023 

officieel aftreden. In de tussentijd wordt gezocht naar een opvolger. 
Kandidaten mogen zich melden bij een van de bestuursleden.  

12:20 - 12:30 

Besluit zelf varkenshoeden 
(zie stukken) 

12:30 - 12:40 

mailto:werving@herenboerendegrooteheide.nl


Het voorgelegde besluit is op advies van de ALV iets aangepast:  
(1) Gaan we niet zelf varkens hoeden en dus stoppen met de werkgroep 

Varkenshoeden?  
(2) Of gaan we onder gestelde voorwaarden (financieel haalbaar en op 

verantwoorde wijze) verder met de werkgroep om een van de scenario’s 
om wel zelf varkens te hoeden.  

Besluit ALV: Er is besloten met 33 tegen 28 om niet verder te gaan met het 
onderzoek om zelf varkens te gaan houden. Er is 1 onthouding van stemmen. De 
werkgroep wordt bedankt en verder onderzoek wordt gestaakt door de 
werkgroep. De werkgroep zal de verkregen informatie delen binnen het bestuur 
voor archivering. 
 

De Hovense boeren en De Groote Heide 
Een toelichting wordt gegeven op de ontwikkelingen van een herenboeren 
initiatief uit Eindhoven (De Hovense Boeren) en een eventueel aansluiten van de 
Hovense Boeren bij onze boerderij. Het bestuur is voorstander om een speciaal 
distributiepunt en ook een aanvullende kleine productielocatie in Eindhoven te 
faciliteren, om zo een grote groep nieuwe leden binnen te kunnen halen. Een deel 
van de leden verzet zich daar fel tegen, wijzend op de manier waarop Eindhovense 
leden nu al hun distributie zelf organiseren (kleine ophaalgroepjes) en op het 
gevaar van het ontstaan van twee min of meer gescheiden groepen binnen onze 
coöperatie. Het bestuur neemt dit mee in verdere ontwikkelingen op dit gebied.   

12:40 - 12:45 

Rondvraag 
Voor werving: Suggestie om te onderzoeken wat de redenen zijn om wel of niet lid 
te worden bij leden en niet-leden. Dit gaat opgepakt worden.  

12:45 - 13:00 

Afsluiting 
Met een kleine uitloop wordt de ALV om 13:30 afgesloten door Wytse. 

13:00 - 13:00 

 

 

 


