
 

VegaBoerderij Groene Hart Coöperatie 

Notulen 2e Algemene Ledenvergadering, dinsdag 28 juni 2022, Buitenkerk 57. 
Aanwezig: 25 leden, boer Martijn van Zanten, trainee Jetske de Jong. 
 
 
1   Opening en welkom 
De vergadering wordt gehouden op de boerderij, staande in de buitenlucht. Het weer zit mee, maar 
het is een experiment, zo’n “landdag”. Op het terrein waar we graag willen blijven, maar vooralsnog 
in een experimentfase zitten, waarin Aad en Nanda van Dam bepalen of het bevalt en zo verder kan 
worden gegaan. 
Aanwezig is tevens de voorzitter van de RvC, Wim Korf. Verhinderd zijn vice voorzitter Gert Rijksen, 
en Jan de Lange, die de boer ondersteunt, en Joke Noordam die het bestuur ondersteunt is net voor 
de vergadering weggeroepen door privé omstandigheden. 
 
 
2   Verslag van de vorige ALV, 23 november 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, en geeft verder geen aanleiding tot bespreking. 
 
 
3   Hoe het nu gaat, boer Martijn vertelt. 
Martijn beschrijft de groei in het eerste jaar op dit land. Het ploegen waardoor de vruchtbare bodem 
is gekeerd, maar ook de nog aanwezige bemesting zorgen voor uitbundige groei. Hij vertelt over poli-
strokenteelt, en hoe hij aantasting van het gewas door insecten hazen en aardvlooien beschermt. 
Besproken wordt dat op dit moment maar 0,85 hectare wordt gebruikt, wat kan doorgroeien tot 
bijna 2 hectare. Dat zal verder afhangen van de ledengroei, maar ook van de vraag of we volgend jaar 
op deze plek verder kunnen, en de vergunning bij de gemeente kunnen aanvragen voor blijvende 
voortzetting. We werken nu op basis van een tijdelijke ontheffing. 
Martijn dankt de vrijwilligers, maar geeft ook aan dat hij nog wel meer vrijwilligers aanwezig wil zien. 
Hij krijgt daarin bijval uit de vergadering. Gevraagd wordt om concreter inzicht in hoe kan worden 
meegewerkt, actiever aanspreken, inschrijven en organiseren. 
Er is applaus voor de uitbundige oogsten die Martijn weet te bereiken. 
 
3   Jaarverslag 2021 
Er wordt gevraagd naar het verlies van 2021, hoe houdbaar het perspectief van het bedrijf hierdoor 
is. Het verlies is kleiner dan in het oorspronkelijke ondernemingsplan stond, en dan de 
oorspronkelijke begroting. Dat komt omdat het nog om een tijdelijke invulling ging in 2021 en enkele 
investeringen daardoor achterwege zijn gebleven, maar ook het ledenaantal en opbrengst 
achterbleef. 
Het Jaarverslag 2021 wordt goedgekeurd. 
 
 
4   Jaarrekening 2021 
Er wordt toelichting gegeven op de kleine afwijking ten opzichte van het concept (BTW aanpassing). 
Bovendien wordt gevraagd de financiering van eventuele grondaankopen liefst niet via de 
traditionele banken te doen, maar via leningen van particulieren – dit past ook in de uitgezette 
voorkeur, en de route die al bij de optie Voshol is verkend. Er lijken hiervoor wel mogelijkheden. 
De Jaarrekening 2021 wordt goedgekeurd. 
 
 



5   Ondernemingsplan 2022 
Er wordt gevraagd (en toegezegd) om levering van pakketten aan de eigen leden vóór te laten gaan 
boven eventuele leveringen aan restaurants. 
De mechanisatie die bij aanvang is gekozen komt niet helemaal uit de verf. De tractoren zijn 
kwetsbaar (al kennen we een hobbyist voor reparaties). Omdat we nog in de pioniersfase zitten is er 
terughoudendheid bij vervanging. Er is voor irrigatie en andere aanpassingen nog wel (beperkt) 
budget beschikbaar gesteld.  
Het Ondernemingsplan 2022 wordt goedgekeurd. 
 
 
6   Ledenwerving 
Ook bij de vorige agendapunten kwam al aan de orde hoe cruciaal het is om nu over het kwetsbare 
punt heen te komen en meer leden te werven.  
De voorkeurslijn (plan A) wordt algemeen ondersteunt dat ieder lid probeert er tenminste één lid bij 
te werven. Suggesties zijn er om daarvoor de vakantiepakketten in te zetten, gegadigden een keertje 
mee te nemen, een nieuwe folder. 
Besproken wordt dat de pakketten vanaf nu weer een goede diversiteit aan groente hebben. In het 
najaar komt daar nog fruit uit de boomgaard bij. Gespreid betalen van het certificaat kan waar nodig. 
En er wordt aangemoedigd om per dorp te poolen bij het ophalen van de pakketten. 
 
 
7   Rondvraag en sluiting 
Er is applaus voor het bestuur en alle betrokkenen dat we ondanks hindernissen ondertussen al zo 
ver zijn gekomen. 
Over de tunnelkassen wordt geantwoord dat nu die geplaatst is het seizoen ook eerder kan starten 
en langer duren. Deze winter wordt nog een tweede kas geplaatst. 
De koelcel loopt niet zoals gedacht en gewenst. Blijkt duur en gecompliceerd. Er wordt nog gewerkt 
aan een (goedkopere) oplossing. 
 
Na afloop was het nog gezellig – de formule van een “landdag” bleek geslaagd. 

 

 

 


