
Notulen DNR ALV 2022 

09-03-2022 20:00 Wageningse Berg 

 

Bestuur: Henk Tolman, Bas Holleboom, Arthur Coevert,  

Pauline Saltet, Kenneth Veira, Berend Aukema 

Tuinders: Pieter, Klaas 

Leden:  13 

 

A Locatie specifieke delen,  

Zie bijlage 1 (Pieter) en bijlage 2 (Klaas) 

 

1 – Evaluatie teeltseizoen 2021 en vooruitblik seizoen 2022 

 

2 – Financieel resultaat locaties 

 

B – Gezamenlijk deel 

 

3 - Notulen ALV 2021; 

link: 

http://www.denieuweronde.nl/notulen-alv-algemeen-24-feb-2021/ 

http://www.denieuweronde.nl/notulen-alv-deel-klaas-24-feb2021/ 

 

De enige opmerking is ten aanzien van punt 7: Prijzen 2021. 

IS er wat gedaan met de opmerking over het beschikbaar stellen van de financiële gegevens van de 

twee tuinders voor alle leden? 

 Elk lid krijgt de gegevens van de tuin waar deze oogst automatisch toegestuurd (als link). 

Op aanvraag wordt de link voor de ander tuinder ook gegeven. 

Per abuis is in de uitnodiging van Klaas deze zin niet opgenomen en is kan de indruk zijn 

ontstaan dat de gegevens niet gedeeld worden. In de uitnodiging van Pieter heeft de zin wel 

gestaan. 

 

4 – Jaarverslag vereniging 

Mondeling verslag door Arthur:  

Hoe vaak bij elkaar geweest (10) en waar is het bestuur mee bezig geweest. o.a 

WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) per juni 2021: hiervoor moesten de statuten 

worden aangepast of een HHR worden ingesteld. Zie punt 5 van deze vergadering. 

UBO (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) zijn de mensen die de 

uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Deze moeten 

geregistreerd zijn bij het KvK (verplicht). 

Uitbreiding tuin  zie punt 8 van de vergadering. 

 

Ingekomen stukken behandeld. (BH) 

1 Wageningse Voedselagenda en StreekWaar: initiatief van de Gemeente Wageningen om 

samenwerking lokaal en duurzame producenten een platform te geven. DNR is hiervan lid 

geworden. 

2 Green Peace: algemeen verzoek (doorgestuurd door lid) om een petitie van GP te 

ondertekenen. Afgezien van de verlopen einddatum is DNR voorzichtig zich politiek te uiten 

en er is niet ondertekend. 



 

3 Duurzaam Bennekom: het verzoek te participeren in dit platform.: voor alle Bennekommers 

die geven om natuur, milieu en schepping. Gedaan vanuit een herstart van KMS (Kerk & 

Milieu/Samenleving). DNR wil zich sowieso focussen op de teelt van groente en is daarnaast 

voorzichtig zich te binden aan religieus georiënteerde initiatieven in het algemeen. 

4 Veldoort: mededelingen over de mogelijk start van een stadsboerderij in het Binnenveld 

nabij Noordwest. Er zijn geen verdere details bekend. 

5 Ingekomen email W. Schaap over de organisatie van de vereniging. Het blijken voornamelijk 

punten te zijn die wel geregeld zijn maar blijkbaar niet duidelijk zijn uitgelegd. Voorbeelden: 
  Neem als voorbeeld de agenda voor de komende ALV.  

• Wat is het doel van ieder agendapunt?  Alleen informeren of moet de ALV ook besluiten nemen?   

• Als er besluiten genomen moeten worden, welke zijn dat dan en hoe zijn die verwoord?   

• Hadden de leden daarover niet al van te voren moeten worden ingelicht?   

• En welke besluiten heeft het bestuur genomen, waar de ALV nog iets over zou willen of moeten zeggen, of 

meebeslissen? 

6 Ingekomen email H. Kloen. De email is voorgelezen in de vergadering, het in de vergadering 

voorgelezen reactie is de volgende ochtend aan H. Kloen gestuurd. 

De laatste 2 punten zullen in de eerste bestuursvergadering worden besproken. 

Duidelijk is wel dat indien er nog meer uitbreiding is er meer aan procedures moet worden 

vastgehouden en gevolgd. Vooral ten aanzien van besluitvorming. 

 

Als reactie op deze laatste 2 punten is het verzoek gekomen vanuit de vergadering om: 

- Een evaluatie van de ervaring van splitsing volgend jaar in de ALV te kunnen bespreken. 

Dit jaar uit te voeren: alle leden activiteiten zijn uitgesteld geweest in verband met corona. 

Evaluatie, uitkomst en opvolging: van te voren moeten de te evalueren onderwerpen helder 

zijn. Bv meerwaarde gedeeltelijk opdeling. 

 

Verder als vervolgreactie op leden en activiteiten:  

de wens tot meer activiteiten en wordt activiteitencommissie geopperd. Er wordt beloofd dat het 

bestuur hier nu post-corona weer aandacht aan besteed. 

Misschien dat nu de behoefte er wel is (post-corona). 

 

5 – Huishoudelijk Reglement. 

De link voor het concept reglement is:  

https://www.denieuweronde.nl/huishoudelijk-reglement-de-nieuwe-ronde/ 

WBTR (zie 4) is de aanleiding geweest om deze op te stellen. Er is een emailronde geweest, alle 

commentaar is verzameld en tijdens een ingelaste bestuursvergadering besproken en verwerkt. 

De betrokkenen zijn hierover ingelicht. 

 

Vanuit de vergadering komen nog de volgende opmerkingen t.a.v. de versie die op de website staat. 

 

ART 18: De oogstregels behoren niet in het HHR. Deze moeten apart worden genoemd. 

Oorspronkelijk was dit een bijlage, hier wordt redactioneel naar gekeken (Art 18 wordt apart 

document). 

ART 18.6: Hier staan 400 huishoudens genoemd? Dat is actueel voor dit moment. Hier moet een 

meer algemene term worden gebruikt t.a.v. het aantal (DNR moet kunnen groeien). 

ART 2: Tuinders mogen bij de vergadering worden uitgenodigd. Klopt dit? Ja. Dit is hoe het formeel 

geregeld is. De invulling is zo dat het een samenwerking is tussen vereniging en tuinders. Informeel is 

er geen probleem. 



ART 19: idem aan 18: deze horen niet in het HHR, deze zullen als apart document moeten worden 

opgeslagen. 

 

BESLUIT ALV: 

Met aanpassing van Art 18 en Art 19 (zie boven) wordt het HHR aangenomen zonder tegenstem. 

 

6 – Financiën vereniging en benoeming kascommissie. 

Financieel verslag: 

http://www.denieuweronde.nl/de-financien-vereniging-dnr-2021/ en de toelichting: 

http://www.denieuweronde.nl/toelichting-financieel-overzicht-vereniging-dnr-2021/ 

 

Berend licht kort het verslag mondeling toe. Apart genoemd: 

De gemiddelde uitgaven per lid bedroegen de laatste 20 jaar echter gemiddeld slechts 0,80 

Euro per jaar en de verwachting is dat dit niet zal veranderen. 

Voor Verenigingsactiviteiten is ondanks de onzekerheden in verband met corona een 

gebruikelijk bedrag gereserveerd. 

Een en ander leidt in 2022 tot een begroot negatief saldo van 718 Euro. Op korte termijn is 

dat uit het eigen vermogen te dekken, maar in de toekomst zal bij genormaliseerde 

activiteiten de contributie weer verhoogd moeten worden. 

Voorstel van Bestuur het verlies te nemen: de vergadering gaat hier mee akkoord 

 

Waarom de overstap van ASN naar Triodos: ASN geen zakenrekening. 

 

In bijlage 4 is de email met akkoord van de kascommissie opgenomen. 

 

ALV geeft toestemming tot decharge van Berend. 

Arthur gaat nog achter de handtekeningen aan. 

Marijke Kaper zal ook volgend jaar weer in de kascommissie plaatsnemen. 

Daniël Schoenmaker heeft het 2 jaar gedaan en neemt afscheid. 

Vanuit de vergadering meldt Ineke Jansonius zich om plaats te nemen in de kascommissie. 

 

7 – Pacht Melm en doorkijk naar toekomst 

Continuering pacht of koop: gezamenlijk (“commons”) of privé. 

Mondelinge toelichting door Pauline. 

Komend jaar wordt uitgezocht wat de mogelijkheden zijn om de Melm te kopen. 

Klaas, Pauline Saltet, Petra Koppen en David Postma zullen dit komend jaar uit gaan zoeken.  

Andere leden kunnen zich eventueel melden. Marijke Kuipers meld zich in de ALV. 

De bedoeling is in de ALV 2023 een besluit te kunnen nemen. 

 

De huidige pacht staat op naam van de vereniging, de rekening wordt direct door Klaas betaald. 

Dit is historisch zo ontstaan, het klopt eigenlijk niet en kan nu gecorrigeerd worden. Om het zuiver te 

houden zal vanaf nu (2022) DNR de factuur betalen en doorbelasten aan Klaas. De pacht van de 

MELM komt daarmee weer op de balans van DNR te staan. 

 

8 – mogelijk uitbreiding met nieuwe locaties 

Pieter licht toe dat er mogelijkheden zijn tot uitbreiding. Dit is in het kader van de wachtlijst 

wenselijk. 

 



1e initiatief: Noordwest aan de rand van de wijk. 

Gaat niet over het alternatief voor een zonnepark (Nieuwe Kanaal). Het betreft een stuk grond ter 

beschikking gesteld door de boer. Dit jaar zal eerst gekeken worden of de grond zich leent voor teelt 

van groenten (dikke klei, erg nat). Dit is nog niet voor dit jaar. 

 

2e initiatief (sinds 2 weken): Er is grond beschikbaar op de Eng (eigenaar Han te Ronde) aan de 

Dorskamp. Een tuinder heeft zich opgeworpen: Jonathan, een voormalige stagiair van DNR. 

Waarschijnlijk kan het dit jaar al worden geactiveerd voor 100 mensen. DE uiteindelijke potentie is 

tot 300 mensen. 

Dit gaat sowieso starten, mogelijk aansluiting bij DNR moet worden uitgewerkt. Meerwaarde? 

 

Het bestuur en de tuinders moeten uitwerken of en hoe leden van wachtlijst naar Jonathan zouden 

kunnen en hoe een overgang en echte toetreding. Is “aspirant lid” o.i.d. een optie? 

Definitieve toetreding zal uiteindelijk ALV besluit moeten zijn. Mogelijk pas achteraf in verband met 

de levensvatbaarheid en het groeiseizoen. 

 

9 – Prijzen 2022 

Het voorstel is, zoals gebruikelijk, een inflatiecorrectie toe te passen op de abonnementsprijzen, die 

gebaseerd is op de consumentenprijzenindex (CPI) van het CBS. Over 2021 was de CPI 2,7%. Dat 

resulteert in een verhoging van EUR 208,- in 2021 naar EUR 214,- voor 2022 voor beide locaties. 

 

Stijgende prijzen (brandstof, materialen) kunnen nopen tot tussentijdse heroverweging? 

Ondersteuning kan vanuit de vereniging uit de reserveringen die gemaakt zijn voor de tuinders. 

 

Ter aanvaarding door ALV: de ALV gaat akkoord. 

 

10 – Verkiezing bestuur 

Van het bestuur melden Kenneth Veira en Henk Tolman zich af. 

Dank voor Henk en Kenneth en ze ontvangen een presentje. 

 

Ondertussen hebben 2 nieuwe aspirant bestuursleden zich aangemeld: 

Luka Blankenvoort (niet aanwezig), contact wordt gezocht, ALV is akkoord) 

Karel Houtbeckers stelt zich kandidaat en is akkoord voor de ALV. 

Beide worden uitgenodigd voor de volgende bestuursvergadering. 

 

11 – Wat verder ter tafel komt 

- Algemeen de vraag over de aandacht voor de bodem. 

Zie het stuk Pieter. Kan hier een keer een avond voor worden georganiseerd? 

- KNNV Wageningen biodiversiteit ENG: Pieter en Klaas zijn benaderd en betrokken. Is nog 

in het begin stadium. 

- Wat betreft de activiteiten: waar is er behoefte aan, hoe kunnen we daar inzicht in 

krijgen. Discussie volgt. Conclusie is toch dat er gewoon iets geprobeerd moet worden. 

En zien wat werkt. 

 

  



Bijlage 1: 

A1 - Locatie-specifiek deel Pieter + 13 leden 

 

1 – Evaluatie teeltseizoen 2021 en vooruitblik seizoen 2022 

Pieter opent en  vraagt of iedereen de documenten heeft gezien en of er mensen iets willen zeggen/vragen/opmerken/of 

wat dan ook. Vanuit de leden komen de volgende onderwerpen: 

- Er is bemest (micronutriënten), is er ook een “bodembeheer” plan? 

Zou het iets zijn om ook de leden te raadplegen/te informeren? 

Antwoord: het gaat op gevoel. Maar ééns in de zoveel jaar een analyse, die wordt beoordeeld. Klaas heeft 

een adviseur (Eddo) en een betrokken compostbedrijf (Van den Hengel). Pieter is vooralsnog niet aangehaakt 

vanwege o.a. kosten. 

Laatste analyse is uitgevoerd toen grond is aangekocht: tekort aan micronutriënten. 

De adviseur is nu wel geraadpleegd en nu wordt waarschijnlijk hetzelfde traject gevolgd als Klaas (alles SKAL 

gecertificeerd). 

Het is complexe materie en zolang de gewassen het goed doen is er niet heel veel focus op. Balans lijkt in 

orde. Er zijn een aantal mensen die al geraadpleegd worden. 

- Aaltjes en coloradokever is dat een optie voor het land? Deze bestrijdingsmethode zit in een experimentele 

fase en is nog niet uitontwikkeld. Wel belovend. 

- 5 aardappelrassen is dat te doen? Antwoord: het heeft te maken met beschikbaarheid van de rassen voor de 

biologische landbouw. Daardoor meerdere nieuwe rassen geprobeerd. BV Raja, Agria en Ditta gaan uit het 

assortiment vanwege niet-resistent tegen aardappelziekte. 

Pieter heeft een aardappelrooier gekocht om bij het opheffen van het veld de restaardappelen weg te halen. 

Om opslag en kever te voorkomen. 

- Eenjarige kruiden ging afgelopen jaar heel goed, vaste perk verwaarloosd. Reden? 

Vaste kruiden is veel werk en schiet er nu bij in. Geen hoge prioriteit. 

(Wekelijkse moet de strijd met onkruid worden aangegaan). 

- Voorhof: wordt nu alleen gemaaid, mogelijkheid hier ook vaste kruiden neer te zetten. Vruchtbomen zijn niet 

toegestaan door de gemeente. 

- Rode bessen zijn aan verjonging toe. Ook de droge zomer 2020 heeft een tik gegeven. 

Er komen dus nieuwe planten. 

- Meer frambozen en zwarte bessen zijn gewenst. 

- Witte asperges: blijven beschikbaar voor de leden, op bestelling. 

Pieter licht toe waarom voor de  groene en witte is gekozen: 

Asperges waren al aangeplant bij toetreding DNR. Voor de leden was een vaste aantal meters aan een aantal 

leden gekoppeld. Bij teveel meters wordt de kans op doorgroei te groot. De rest van de asperges worden 

“wit” (en wit betaald) geoogst. 

- (Veld)komkommers: warmte en veel vocht en hoge RV. Zuidelijke landen. Daardoor risicoteelt: mogelijke 

aanpassingen telen op zwart plastic en omhoog leiden. Er zijn weinig rassen beschikbaar. Meer meters 

planten? 

- Bloemranden: grasstroken zijn om de machines te keren. Tegen het hek aan wordt al minder gemaaid, maar 

ruimte is nodig. De grasranden zijn er dus niet (alleen) voor het mooi. 

- Mais was er weinig dit jaar.Suikermais is idem aan komkommer. Moeilijk gewas. Oogstperiode erg kort. 

 

2 – Financieel resultaat locaties 

Deze punten worden besproken aan de hand van het jaarverslag, met als link: 

http://www.denieuweronde.nl/jaarverslag-klaas-teeltjaar-2021/  

- Waarom is de efficiëntie (opbrengst) Pieter hoger dan Klaas? 

Pieter 395 leden, Klaas 225; schaalvergroting is daarbij ook van invloed. Pieter is obsessief 

efficiënt. 

Er worden door Pieter wel op termijn grotere uitgaven verwacht. 

Gemeld wordt de brutowinst is geen standaard inkomen. 

Ook hebben de keuzes die gemaakt worden sterk van invloed. 

 

  



Bijlage 2 

A2 - Locatie-specifiek deel Klaas + 7 leden 

 

Locatie specifieke deel: Oude Diedenweg 

 

Met een klein clubje is het seizoen van 2021 nabesproken. Opgemerkt werd dat in de late herfst flink 

wat vraat was in de prei. Ook werd benoemd dat de knolselderij afgelopen jaar erg klein bleef en is er 

gespeculeerd over mogelijke oorzaken. Er is uitgesproken dat de kruiden komend jaar meer aandacht 

zullen krijgen. Er is teruggekeken op de meevallende aantallen coloradokevers en de inzet van en 

coloradokeverklapper is besproken. Er werd gevraagd of er naast nieuw-zeelandse spinazie in de 

herfst ook gewone spinazie kan worden aangeplant en toevallig zat dat al in de planning van 2022. 

Naar aanleiding van het financiële overzicht werd de vraag gesteld of de toenemende 

(brandstof)prijzen geen aanleiding zouden moeten vormen voor een wat forsere prijsverhoging of 

een aanpassing van de prijs halverwege het seizoen. Ook werd opgemerkt dat boekhoudkundig het 

financiële overzicht niet geheel correct is. 

 

  



Bijlage 3 

 

Ingekomen email H. Kloen. De email is voorgelezen in de vergadering, het in de vergadering 

voorgelezen reactie is de volgende ochtend aan H. Kloen gestuurd. 

 

<Open> 

Van: Ineke en Henk 

Verzonden: zondag 6 maart 2022 21:07 

Aan: Klaas Nijhof; Pieter Lammerts 

CC: Bas Holleboom 

Onderwerp: RE: Tuinbericht ����� 

 

Dag Klaas, Pieter en bestuur 

 

Ik voel met niet gelukkig met de verenigingsvorm die nu is gekozen en ook in het voorgesteld 

huishoudelijk reglement wordt bevestigd: een vereniging, maar met zo ver opgedeelde tuinen van 

Klaas, resp, Pieter, dat we totaal geen zicht meer hebben wat er op het andere tuindeel gebeurt.  

Het ontneemt me ook de zin om aan de LV deel te nemen.  

Voor mijn gevoel houden we een LV over een halve vereniging, en blijft de andere helft verborgen in 

mist. Het bestuur zou een verbindende taak moeten vervullen, en misschien doet ze dat ook maar op 

een onzichtbare manier voor leden. Als tuinders en bestuur hier wel gelukkig mee zijn, en de tuin zelf 

draait goed,  dan moet het maar zo. 

Maar ik zou het duidelijker vinden dat we ofwel twee verenigingen hebben, ofwel 1 vereniging 

waarin ook echt wordt samengewerkt tussen de twee delen en die twee delen transparant zijn. 

 

Ik verzoek jullie deze mail als mededeling voor te lezen aan het begin in de ALV 

 

Een goede vergadering gewenst, en natuurlijk graag tot op de akker! 

 

Groet Henk Kloen 

<Gesloten> 

 

Op 10-03 is de reactie die voorgelezen is in de vergadering aan Henk Kloen gestuurd: 

 

<Open> 

Van: Bas Holleboom  

Verzonden: donderdag 10 maart 2022 08:41 

Aan: Ineke en Henk 

Onderwerp: RE: Tuinbericht ����� 

 

Beste Henk, goedemorgen, 

 

We hebben je email voorgelezen in de ALV. 

Hierbij de reactie namens het bestuur, zoals deze als reactie op jou email is voorgelezen in de 

vergadering. 

 

Hierbij een uitleg over de gang van zake van afgelopen jaren, overigens zonder volledig te willen zijn. 



Je slaat de spijker op zijn kop. Gezien vanuit oudgediende en consument in het algemeen, kun je je 

afvragen waarom geen 2 kleine of 1 grote vereniging. 

We zijn een jaar of 10 (?) er mee bezig geweest om naar tevredenheid van alle betrokkenen een 

samenwerkingsvorm te vinden. De huidige invulling is daarvan de resultante. 

 

Ook wij zijn uitgekomen op een poldermodel, waarbij getracht is om onder één noemer, zonder 

“concurrentie”, een grote groep mensen te bedienen. Daarbij is gekozen voor De Nieuwe Ronde als 

geheel te laten bestaan. Tevens is ook rekening getracht te houden met de individuele inbreng en 

wensen van de tuinders. De tuinders zijn immers niet in dienst van de leden, maar willen wel graag 

de samenwerking (vanuit het oogpunt van CSA). 

 

Er is uiteindelijk gekozen om samen te blijven opereren, onder één naam: De Nieuwe Ronde. Nu een 

3e of zelfs een 4e tuinder (met eigen land) zich mogelijk aansluit, is de keuze voor individuele 

invulling van de tuinders misschien nog belangrijker geworden. Iedere tuinder zal zijn eigen richting 

geven aan het telen en zijn eigen keuzes maken (individueel ondernemerschap). Natuurlijk is het 

goed deze keuzes te delen en toe te lichten en indien nodig terug te kunnen vallen op betrokken 

mensen met kennis en netwerk. 

 

Omdat deze keuzes niet altijd met elkaar te vergelijken zijn en om te voorkomen dat appels met 

peren worden vergeleken, is gekozen voor toelichting van een gedeelte van de ALV per oogstgroep. 

Er had gekozen kunnen worden voor (zoals voorheen) één grote vereniging of 2 kleinere, maar dit 

(afzonderlijke oogstgroepen) was waar we gezamenlijk op uitkwamen en 2 jaar geleden heeft de ALV 

hiermee ingestemd. 

 

Vorig jaar was de vergadering door corona maatregelen behoorlijk ontregeld, dit jaar kunnen we 

weer bij elkaar zijn om de ervaringen te delen. 

Dit jaar is ook een mooie gelegenheid de tuinders te vragen naar hun eigen ervaringen met 

gescheiden oogstgroepen. Ondertussen is in de ALV besloten hier opvolging aan te geven in het 

komende jaar. 

 

Daar is vorig jaar de WBTR-wetgeving bij gekomen waardoor we de statuten moesten doorlichten en 

een aantal aanpassingen moesten doen om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen. Met het 

instellen van een huishoudelijk reglement hebben we dat kunnen invullen. 

 

De emotie is begrijpelijk, maar de situatie is in ruim 20 jaar enorm veranderd. 

Kijk alleen al naar alle andere initiatieven die rond om Wageningen zijn ontstaan die in dezelfde sfeer 

opereren. 

 

Met bovenstaande heb ik geprobeerd duidelijker te maken dat het niet zomaar een invulling uit 

gemakzucht is. 

Maar een consensus tussen tuinders, bestuur en vereniging. 

 

Namens het bestuur van De Nieuwe Ronde, 

 

Bas Holleboom 

 

<Gesloten> 

  



Bijlage 4 

Akkoord kascommissie email dd. 

 

<Open> 

Van: R-bij < @ >  

Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 14:02 

Aan: Berend Aukema < @ > 

CC: Familie Schoenmaker < @ > 

Onderwerp: Re: Kascontrole De Nieuwe Ronde 

 

Hoi Berend, 

Bij deze het officiële akkoord van de kascontrolecommissie. Nog 1 vraag/opmerking over de bankrekening: we gaan er 

vanuit dat de ASN vervalt als de Triodosrekening op orde is, klopt dit? Dan zijn er dit jaar dus nog kosten voor beide 

rekeningen, maar vanaf 2023 alleen voor Triodos.  

Ik neem me voor volgend jaar tijdig duidelijk afspraken over de termijn van controle met je te maken en zet dit nu vast in 

mijn agenda voor januari 2023! 

Verder heb ik als lid ook nog de vraag welk gewenst vermogen de vereniging wenst aan te houden en of de contributie niet 

net wat hoger zou moeten zijn, als we meer begroten aan activiteiten dan de contributie opbrengt. Maar dat staat los van 

de kascontrole en dat breng ik dan volgend jaar wel in (dit jaar helaas niet fysiek aanwezig vanwege quarantaine). 

Groeten, 

Marijke 

<Gesloten> 

 

 


