
 

VegaBoerderij Groene Hart Coöperatie 

Notulen 3e Algemene Ledenvergadering, dinsdag 22 november 2022, HvA Bodegraven. 
Aanwezig: 27 leden 
 
 
1   Opening en mededelingen 
Er wordt allereerst stilgestaan bij de bedoeling van de coöperatie: een fijn en blij initiatief voor 
gezond en lekker eten, van en voor de leden zelf. De coöperatieve vorm betekent dat ieder er in 
gelijke mate eigenaar van is, de commissarissen net zoals de vrijwilligers (met hulde hoe zij de boel 
overeind houden in deze weken waarin de boer afwezig is), maar ook de bestuursleden, die hun 
bijdrage ook leveren naast hun werk, opgroeiende kinderen etc. In deze ALV vormen wij samen de 
coöperatie, en kunnen wij vanuit deze bedoeling en deze mooie houding besluiten nemen. 
 
Meegedeeld wordt dat vanuit het bestuur Eefje Vink en Gert Rijksen verhinderd zijn. De 
commissarissen laten verstek gaan en hebben heden gemeld dat zij zo veel somberder tegen het 
perspectief van de VegaBoerderij aankijken dat zij hun rol willen beëindigen, maar niet per 
omgaande en ook niet tegelijk – dit om het belang en de voortzetting van de coöperatie niet te 
beschadigen. Dit pessimisme betreft naar het gevoel van het bestuur niet alléén de financiën, maar 
ook breder de inschattingen. 
Het bestuur neemt zich voor een “Toekomst Commissie” in te stellen met het verzoek om over een 
reëel toekomst perspectief aanbevelingen te doen, en daarbij ook de inschattingen van de RvC te 
betrekken. 
 
 
2   Verslag ALV 28 juni 2022 
Het verslag van deze vergadering, die als een “Poolse landdag” op de boerderij werd gehouden 
wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 
 
3   Actuele ontwikkelingen 
De vergadering herkent de kwaliteiten van boer Martijn als tuinman (groene vingers) en je kwam als 
lid vrolijk bij een gesprek met hem vandaan. In de vergadering wordt ook gedeeld hoe hij op andere 
vlakken onvoldoende functioneerde en niet zijn hele verantwoordelijkheid invulde. Aanbevolen 
wordt om de functiebeschrijving van de boer nadrukkelijker uit te schrijven. 
De inschatting wordt besproken dat ook met een 60% part time invulling gewerkt kan worden, 
waarbij de inzet van vrijwilligers belangrijker wordt. Daarin zit ruimte voor verbetering, is ook met de 
vrijwilligers zelf besproken. De vergadering ondersteunt dit – en moedigt aan om niet alleen op de 
tuin, maar ook bij andere werkzaamheden (ledencontact, informatiemarkten, communicatie 
campagnes etc) meer gebruik te maken van de leden, die zo actiever zélf de coöperatie vormen. 
 
 
4   Mandaat grond en vergunning 
Het blijft de wens om zelf eigenaar van de grond te worden. Dit zal dan aanvankelijk met leningen 
(van sympathiserenden) gefinancierd worden, en uiteindelijk vanuit de eigen liquiditeit. Hiermee 
houden we de lijn van het ondernemingsplan aan. Dit eigendom is op korte termijn niet 
waarschijnlijk aan de Buitenkerk 57, maar inzet is wel (in huurcontract en vergunning) om het 
huurgebruik voor zo veel mogelijk jaren te bestendigen. 
Ondertussen wordt ook verkend of er een plan B mogelijk is. Omdat dit bij realisatie opnieuw 
“verkassen” betekent zal dit wel een heel aantrekkelijk alternatief moeten zijn, met eigendom. 



De ALV besluit mandaat te geven aan het bestuur om verlengd gebruik te regelen met verhuurder en 
gemeente, binnen de kaders van het juni 2022 goedgekeurde ondernemingsplan. 
 
 
5   Advies oogstcommissie 
Er zijn complimenten voor het advies van de oogstcommissie. Er wordt nog pompoen als wens 
toegevoegd. De realiteit wordt besproken dat we – ook met een 2e tunnelkas – niet het hele jaar 
rond kunnen oogsten. Kippen en eieren blijft een wens, maar zal niet op korte termijn lukken. Er is 
enthousiasme voor het delen van recepten, en tips zoals het fris houden van bladgroente op water of 
in natte theedoek.  
Gerda Nederend en Ronald Hoevenaars willen ook komend jaar weer oogstcommissie zijn, via de 
nieuwsbrief zullen ook andere leden daarvoor nog worden uitgenodigd. De suggestie wordt 
meegegeven om komend jaar ook (met een enquête) onder de leden rond te vragen. 
De ALV besluit het advies van de oogstcommissie over te nemen; dit zal door de boer als basis gelden 
voor het werkplan 2023. 
 
 
6   Begroting 2023 
Toegelicht wordt dat met de Hortus Populus is uitgewisseld dat als een van beiden in de problemen 
komt er gepraat kan worden over gezamenlijke oplossing. Thans is dit voor beiden niet aan de orde. 
Op basis van het uiteindelijke ledental (74), het succes met de proefpakketten (58) en enthousiaste 
suggesties rond ledenwerving heeft de vergadering optimisme over voldoende groei van de 
coöperatie.  
De ALV besluit de pakketprijs 2023 vast te stellen op € 436,-- en voor ieder 2e of volgen pakket op € 
392,40 en de begroting 2023 goed te keuren. 
 
 
7   Rooster van aftreden 
De ALV besluit tot herbenoeming van Eefje Vink. Frank Broekhuizen wordt bedankt voor zijn 
bijdragen als penningmeester. Er zal gezocht worden naar een opvolging, tot die tijd blijft Frank wel 
de financiën behartigen – en hij blijft wel lid, zei hij enthousiast! 
 
 
8   Rondvraag 
Er wordt een team ledencampagne en activiteiten gevormd, op initiatief van Leo van Zanten, ook 
Aafke Hamming voegt zich daarbij, extra leden zullen nog gevraagd worden via de nieuwsbrief. 
Aanbevolen wordt om meer quotes en enthousiaste verhalen van de leden te gebruiken. 
Er wordt nog expliciet op gewezen dat het een heel positieve sfeer is die blij maakt. Dat kenschetste 
ook deze vergadering, waarbij er applaus is voor het bestuur voor het gaande houden van de 
coöperatie. 
 
Bij het weggaan kon iedereen nog bladgroente en kruiden meenemen die afgelopen weekend extra 
was geoogst, en vonden sommigen dat we in de toekomst moeten zorgen dat er ook nog een drankje 
kan zijn na afloop. 
 
 

 


