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CONCEPT Notulen ALV Wilde Weelde 
Vrijdag 4 februari 2022 
ONLINE (ZOOM) 
 
Bestuur: Jasper Helmantel (voorzitter), Jeroen Soontiëns (penningmeester), Pieter 
Jansma (secretaris, notulen), Brendan Adams, Laura Knoops, Marie José van der 
Werff ten Bosch, Peter Zwager. 
 
Technische ondersteuning: Marlijn van den Broek  
 
Aanwezig: 81 
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Brendan Adams -  algemeen bestuurslid  
Moniek de Bakker - Tuin van de buren  
Jasper Helmantel - voorzitter  
Marlijn vd Broek technische ondersteuning 
Ivo de Vries  
Sigrun Lobst  
Egbert Jansen   
Hans Eveleens 
Annemieke Tuin 
Ties van Riet 
Edwin Kapitein 
Wencke Habermann 
Joost van der Spek  
Franne - Seasons Gardening 
Angela Warmerdam 
Marjolein van den Bosch  
Machteld Klees  
Rutger van Mazijk 
Gerdien Griffioen 
Heleen De Man 
Sjoerd Anema 
Karen van Schothorst 
Rutger Ipenburg 
Huub Zoontjes  
Hans te Loo 
Gerben Welles  
Deyke van Donkelaar 
Ruurd van Donkelaar 



Notulen ALV 2021 Wilde Weelde 2 

marleenvantilburg 
Noor van Venrooij 
Tim Kuis  
Ellen Kerk  
Maik van Lommel 
Liesbeth van Weert 
Victor Smit  
Nelle Driessen 
Margo van Beem 
Foppe Bijleveld 
Tabita Blok  
Alies Fernhout 
Tamara Homan 
Sjoerd Adema 
Silke Zandstra 
Paul van Eerd  
Jojanneke Bijkerk 
Margo Timmer 
Erna Bisterbosch 
Connie Ettema 
Lilian Verhaak 
Marjan Deurloo  
Peter Matze  
Gerben Bruins  
Milja van Hooft 
Anne Marie van Dam 
Ludwin Halewijn  
Anneke Rodenburg  
Ruud Snijders 
Suze Peters 
Frederike van Mierlo  
Emiel Versluis 
Caroline de Vlaam 
Yvonne Bruijning  
AnneMarie Broer 
Vanessa Wagemaker 
Angelique van der Meer  
Marian Beitel 
Dionysios Sofronas 
Eddo de Veer  
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Michiel Verheijen 
Liesbeth ten Hallers 
tom van Duuren 
Paul van Eerd  
Dennis Meppelink 
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Afwezig met kennisgeving: 5 

Heilien Tonckens    

Richard Langelo    

Jan de Vries    

Corina Geschiere    

Bertus Kamphuis    

 
 
1. Opening 
 
Jasper Helmantel opent de vergadering om 14:35 en heet iedereen welkom bij deze 
ALV die nu voor de tweede keer (helaas) online plaats vindt. Jasper spreekt de dank 
uit naar de leden voor de opkomst want we hadden natuurlijk gehoopt op een 
ouderwets gezellige tweedaagse. Desalniettemin hebben we de dag vóór de ALV op 
vele plekken in Nederland fijne ontmoetingen gehad tussen de leden bij de 
regiowandelingen. Al met al dus toch nog twee dagen Wilde Weelde.  
2022 wordt hoe dan ook het jaar van ontmoetingen binnen de vereniging; na de 
afgelopen twee jaar is het daar de hoogste tijd voor. Onder andere een zomerfeest, 
het samen promoten van onze visie op de Floriade en in Appeltern, en regionale 
activiteiten staan in de steigers. Jasper stipt ook de rol en toekomst van onze 
vereniging aan; er is veel belangstelling voor natuurrijke tuinen en biodiversiteit. Er 
zijn veel initiatieven in Nederland die hierop inspelen. Wat is onze rol hierin? Is dat 
de breedte of juist specialisatie? Een vraag die we dit jaar mee gaan nemen. 
Vervolgens neemt Jasper ons ook alvast mee in wat we tijdens en aansluitend na 
deze vergadering kunnen verwachten. 
 
2. Mededelingen o.a. over het huishouden en Ingekomen stukken 
 
Na een aantal huishoudelijke mededelingen over scherminstellingen, 
identiteitsaanduidingen op het scherm en communicatiemogelijkheden tijdens de  
ALV, richt Jasper zich op de meer inhoudelijke mededelingen en ingekomen stukken. 

⚫ Machteld Klees heeft per e-mail vooraf een verzoek ingediend om nog eens te 
kijken naar de werking van het prikbord binnen de vernieuwde website. Deze 
uitdaging was al eerder binnengekomen en Jasper vertelt dat hier al aan gewerkt 
wordt en dat de verwachting is dat dit in februari (van dit jaar) verholpen zal 
zijn.  

Verder zijn vooraf aan de vergadering geen andere mededelingen binnengekomen. 

3. Vaststellen notulen van ALV 2021 

Er is één d/t fout gevonden in de notulen van 2021. Met deze aanpassing worden de 
notulen vastgesteld.  
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4. Jaarverslag Wilde Weelde bestuur over 2021  

Het jaarverslag heeft iedereen in kunnen kijken aangezien dit op de site was 
geplaatst. Marie José licht echter toch nog een aantal zaken uit het jaarverslag toe. 
In 2021 zijn er maar liefst 40 nieuwe leden bij de vereniging gekomen. In de 
afgelopen vier jaar zit een sterk stijgende lijn in de ledenaanwas. In 2022 zijn 
inmiddels ook alweer 8 nieuwe aanmeldingen binnengekomen. Daar tegenover zijn 
er ook mensen die de vereniging achter zich hebben gelaten, in 2021 waren dit er 8.  

Hans te Loo van de beheergroep neemt het woord over en schetst middels een goed 
verhaal en sprekende foto’s een mooi beeld van de tuin in Appeltern. De opzet van 
samen bezig zijn en kennis delen is een fijn concept. Hans doorloopt de themadagen 
en daarbuiten zijn er ook rondleidingen gegeven aan onder andere de Groei en Bloei 
en heliconopleidingen [inmiddels verder onder de naam Yuverta]. De te zware 
daklast van het paviljoen is verwijderd en er zijn ook plannen voor de ‘zorgtuin’ 
ontwikkeld. Als laatste heeft Hans nog een oproep; er blijkt een dame te zijn die een 
boek schrijft dat deels over de Wilde Weelde Wereld in Appeltern gaat. Deze dame 
wil graag iemand van de vereniging interviewen over onze tuin. Geïnteresseerden 
kunnen zich melden bij Hans of bij Hanneke (info@wildeweelde.nl). 

Vervolgens neemt Franne Ravensbergen ons mee naar Almere en verteld ons over 
de ontwikkelingen bij de Floriade. Aan de hand van vele foto’s zien we een prachtige 
tuin tot stand komen. Wat in 2019 begon als een idee en een mogelijkheid is via 
ontwerpen, een maquette en veel inzet van de leden, met name de 
Floriadeprojectgroep, uitgegroeid tot een hele mooie tuin. De aanleg van de 
Floriade-inzending ligt op schema en de tuin belooft een prachtplek voor bezoekers 
te worden met als visueel en technisch hoogstandje de bank van tegeltjes. T-shirts 
zijn in de maak en de Instagram is actief. Er zijn echter nog wel twee belangrijke 
aandachtspunten; Er wordt namelijk nog gezocht naar vrijwilligers die gedurende de 
looptijd van de Floriade de inzending willen bemensen om bezoekers door de tuin te 
leiden. Dit geldt met name voor de weekenden. Ook sponsoren zijn welkom om een 
financiële bijdrage te leveren aan de inzending. 

Na deze uiteenzetting van Franne neemt Brendan ons mee langs de vele actieve 
werkgroepen. Hij benoemt ze achtereenvolgens: 

⚫ Beheergroep Appeltern (hansteloo@tuinenvangeerdink.nl)  

⚫ Communicatiewerkgroep (info@wildeweelde.nl),  

⚫ Projectgroep Floriade (Floriade@wildeweelde.nl),  

⚫ Werkgroep beurzen en evenementen (Beurzen@wildeweelde.nl)  

⚫ Kascommissie (info@oostpijl.nl)  

⚫ Team ‘Ontwerpen met wilde planten’ (m.klees@bureau-zonneklaar.nl)   

⚫ Ontwerperscafés (wisselende organisatie in drie regio’s, centraal contact 
pieter@wildeweelde.nl)  

mailto:(hansteloo@tuinenvangeerdink.nl)
mailto:(beurzen@wildeweelde.nl),
mailto:planten’(m.klees@bureau-zonneklaar.nl),
mailto:pieter@wildeweelde.nl),
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⚫ Kwekersclub (brendan@wildeweelde.nl) 

⚫ Bestuur Wilde Weelde  (jasper@wildeweelde.nl of secretaris@wildeweelde.nl) 

Al met al blijkt zo toch dat onze ‘club’ best wel wat werkgroepen en activiteiten 
huisvest. Ook hier de oproep aan de leden; als je deel wilt uitmaken van een van 
deze illustere gezelschappen, voel je dan vrij om contact op te nemen via het 
bijbehorende e-mailadres, voor de Floriade kan dit ook via de Wilde Weelde website. 

Jasper neemt de regie weer in handen en vervolgt de vergadering met de 
prijzenparade:  

Ook dit jaar zijn er weer diverse heuglijke feitjes te noemen: Joost van der Spek heeft 
de Klimaatkrachtige Doorgeeftrofee gewonnen, onze zusterorganisatie Springzaad 
mocht haar 20-jarige jubileum vieren, kwekerij de Hessenhof vierde het 40-jarige 
jubileum, en kwekerij Arborealis haar 20-jarige jubileum. Holsto tuinen is als eerste 
groencentrum van Nederland Skal gecertificeerd. Door corona is de verkiezing van 
Duurzaamste Hovenier van Nederland van 2020 uitgesteld. In zoverre zelfs dat we 
ook dit jaar weer Wilde Weelde leden Paul Paardekooper en Hooft Hoveniers mogen 
noemen als genomineerden voor de verkiezing van Duurzaamste Hovenier van 
Nederland. Dit jaar zal de uitreiking in maart plaats vinden bij de Groene Sector 
Vakbeurs in Hardenberg. 

5. Financieel jaarverslag  

We vervolgen onze tocht door dit online gebeuren met de financiële uiteenzetting 
van 2021 door Jeroen Soontiëns, de penningmeester. Jeroen licht de financiële 
situatie van 2021 toe aan de hand van een helder overzicht. Hij legt uit dat de 
toename van ledenaantallen in 2021 ook heeft geleid tot meer inkomsten in de vorm 
van contributie. Door corona zijn extra kosten gemaakt bij het verzorgen van de 
veldcursus. Normaal gesproken zou dit kostenneutraal moeten zijn. Twee andere 
zaken vallen op; de investering in de voorraad van kleding is in verhouding tot de 
verkoop hoog; dit heeft ook te maken met het feit dat we niet samen konden komen 
en er dus minder gelegenheid was voor verkoop van de kleding. En dan blijkt er nog 
iets zeldzaams te zijn gebeurd: er zijn zowaar donaties binnen gekomen. Dit komt 
van leden die de inzending voor de Floriade een warm hart toedragen. Dank 
daarvoor! 
 
Een gebrek aan activiteiten zorgde ervoor dat het budget voor activiteiten nagenoeg 
onaangeroerd bleef. Opvallend is dat het budget voor de Floriade aanleg van 2021 
met € 15.000 is overschreden. Dit bedrag stond aanvankelijk voor 2022 gepland, 
maar is naar voren gehaald omdat de aanleg voornamelijk in 2021 heeft 
plaatsgevonden. Al met al was er in de begroting een resultaat verwacht van € 
-21.930. Het werkelijke resultaat is uitgekomen op € -13.077. Doordat er de laatste 
jaren geld opgebouwd is, kunnen we ons veroorloven om in verband met de Floriade 
een (gepland) negatief resultaat te behalen. Het totaalvermogen van de vereniging 
komt hiermee uit op € 69.359.  
Op de eindbalans van 2021 legt Jeroen de focus op een aantal zaken; er blijkt nog € 
1564,- open te staan vanwege niet-betaalde contributie. Het betalingsgedrag van 
een aantal leden laat dus helaas nog te wensen over. Ook na meerdere, al dan niet 

mailto:(brendan@wildeweelde.nl),
mailto:(jasper@wildeweelde.nl
mailto:secretaris@wildeweelde.nl)
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succesvolle, contactpogingen blijft de contributie open staan… We hebben als 
bestuur dan ook besloten deze niet-betalende, moeilijk-bereikbare leden te royeren. 
Een laatste aandachtspunt op de eindbalans is een nog openstaand bedrag van € 
21.265,-, dit is vanwege late facturen gerelateerd aan de Floriade inzending die vlak 
voor de jaarwisseling nog bij de penningmeester binnen zijn gekomen. 
Via de chat komen een paar vragen binnen over het niet gebruikte budget voor 
educatie. Jeroen legt uit dat dit i.v.m. corona niet veel is gebruikt.  
 
De financiële stukken zijn op de Wilde Weelde website in te zien onder het kopje 
‘voor leden – ALV’.  

6. Kascontrolecommissie 

Gerben Welles en Sjoerd Adema hebben dit jaar de kascontrole uitgevoerd. Sjoerd 
Adema complimenteert de penningmeester voor het duidelijke inzicht in de 
financiën; de facturen kloppen en uitgaven lijken realistisch en zijn te verantwoorden. 
Wat wel een aandachtspunt is, is de overschrijding van de uitgaven aan de aanleg 
van de Floriade inzending. Een overschrijding van €15.000 is enthousiast en de vraag 
bij de kascommissie is dan ook hoe de keuze hiervoor tot stand is gekomen. Een 
onderbouwing van het bestuur hierover is op zijn plaats. Het advies van de 
kascommissie is om decharge te verlenen, maar een toelichting op deze situatie is 
wel gewenst.  

De penningmeester legt uit dat in 2021 de investeringen in materialen hoger waren 
omdat die eerder in het proces nodig waren. Hij maakt ook duidelijk dat dit geld al 
wel gereserveerd was voor de aanleg, maar dan in 2022. Dat dit eerder nodig was 
heeft o.a. te maken gehad met het uitblijven van sponsoring, zowel financieel als in 
natura, waardoor meer materiaal moest worden aangekocht. Uitgaven waaraan dit 
besteed is, zijn o.a. materieel, vergunningen en inhuur machines. Dit is begin 
november 2021 binnen de projectgroep besproken, daar is besloten om dit door te 
sturen naar het bestuur. Half november heeft het bestuur dit besproken en besloten 
dat het budget voor aanleg van €15.000 naar voren geschoven kon worden om het 
aanlegproces niet in de weg te zitten. Jeroen benadrukt ook dat er voldoende 
middelen in de kas waren om dit te kunnen doen en dat een eventuele 
terugkoppeling naar de leden dermate vertragend zou werken dat de planning van 
aanleg in het gedrang zou kunnen komen.  

Na deze uitleg en enkele reacties via de app die de besluitvorming over de gang van 
zaken en de heldere uitleg goedkeuren, volgt de stemming voor het verlenen van 
decharge aan het bestuur voor de financiën.    

De stemming resulteert in een 100% score van ‘ja’, oftewel, er wordt decharge 
verleend. Jasper bedankt namens het bestuur de vereniging voor het vertrouwen. 
Vervolgens geeft hij het woord aan Brendan die de wissel van de wacht in de 
kascommissie presenteert. Gerben Welles krijgt onze dank en verlaat de 
kascommissie. Vincent Overgoor (Deco-tuin), nu reserve-lid, zal hem opvolgen. Het 
nieuwe reserve-lid is Micha Wieland (Arborealis).  
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7. Beleidsvoornemens 2022 

We zijn op stoom en Jasper geeft het woord aan Jeroen die van wal steekt. In zijn 
jeugdige enthousiasme lijkt Jasper de beleidsvoornemens bijna over te willen slaan... 
Stranden wij dan stuurloos in 2022? Het antwoord is nee. Jeroen kan nog even 
wachten en met een gerust hart stuurt Jasper de aandacht naar het werkplan 2022 
waaruit Marie José een aantal zaken aanstipt. Ze legt ons doel voor 2022 kort maar 
krachtig uit: ENERGIE terug de vereniging in brengen! Dit geldt voor de vereniging in 
het geheel, zowel binnen als buiten het bestuur. Tijd en ruimte om elkaar te 
ontmoeten is een belangrijk doel; veel nieuwe leden hebben nog amper contact met 
de vereniging kunnen maken en bestaande leden uit verschillende hoeken hebben 
elkaar ook lang niet gezien. Een ander belangrijk focuspunt is de uitwisseling van 
vakkennis. Ook dit is een belangrijk punt dat dit jaar aandacht zal krijgen; inmiddels 
zijn er al sectiegroepen voor kwekers en voor ontwerpers waar vakinhoudelijk 
discussies gevoerd worden. Het Oase netwerk biedt langzamerhand ook voor de 
Wilde Weelde kansen om samen met de andere aangesloten organisaties 
kennisuitwisseling te faciliteren.  

Gezien de tijd besluiten we om de korte pauze dusdanig in te korten dat die 
simpelweg vervalt.  

8. Begroting 2022 

Jeroen, die al van wal gestoken was en nog ronddobbert in de begroting, vindt koers 
en vervolgt zijn tocht. Gezien de stijgende kosten voor de vereniging door o.a. 
inflatie en verhoogde verzekeringen zouden we eigenlijk de contributie moeten 
verhogen. Maar we hebben besloten om dat niet te doen. Als bestuur realiseren we 
ons dat de vereniging in deze coronajaren weinig te bieden had. We willen eerst 
weer de energie terug in de vereniging en zorgen dat we weer actie krijgen.   

Er zijn in 2022 meer inkomsten te verwachten dan in 2021 omdat er meer 
(contributie-betalende) leden zijn. Qua beursactiviteiten verwachten we echter nog 
niet veel uit te geven; dit budget wordt gehalveerd. De reden is dat onze aandacht 
vooral op de Floriade ligt dit jaar, (vrijwillige) capaciteit om daarnaast ook beurzen te 
doen is beperkt.   

In verband met de aanstaande renovatie van de tuin bij de entree (voorheen 
zorgtuin) in Appeltern en vanwege de aanpassing van de constructie van het 
paviljoen is het budget voor Appeltern (renovatie en beheer) verhoogd van €4.500 
naar €10.000. Voor de Floriade wordt €12.500 gereserveerd; dit is bovenop de naar 
voren gehaalde €15.000 die we eerder tijdens deze ALV bespraken. Er is echter een 
goede kans dat dit bedrag niet aangesproken hoeft te worden omdat er nog 
gesprekken gaande zijn met sponsoren. Deze mogelijke sponsoring is echter nog niet 
beklonken en daar kunnen we dus nog niet mee rekenen. Qua sponsoring lopen er 
twee gesprekken; één met waterschap Zuiderzeeland en één met Gisou, een 
cosmeticabedrijf dat cosmetica maakt op basis van bijenwas. Dit bedrijf is van plan 
de tuin na afloop van de Floriade over te nemen, zoals ze al meerdere tuinen 



Notulen ALV 2021 Wilde Weelde 8 

hebben. Ze willen de tuin deels omvormen om bijenkasten te kunnen plaatsen en ze 
willen de tuin gebruiken voor educatieve doeleinden. Jeroen benadrukt dat wij als 
Wilde Weelde geen zeggenschap hebben over de tuin na de Floriade. Stichting 
Weerwoud zal het terrein waarop onze inzending ligt voor 10 jaar beheren als 
openbaar terrein. Dat de tuin, met enige aanpassingen, binnen dat openbare terrein 
over kan worden genomen is al een mooie kans voor een doorstart van de tuin. 
Gisou heeft het voornemen om de tuin tijdens open dagen open te stellen.  

Van het communicatiebudget van 2021 á €5000 voor de Floriade is nog niets 
gebruikt, dit schuift door naar 2022 waardoor het budget voor communicatie voor 
de Floriade voor 2022 op 10.000 komt. Omdat de Floriade ook dit jaar plaats vindt, is 
de verwachting dat het budget ook aangesproken zal worden. Franne voegt via de 
chat nog toe dat de projectgroep alles vrijwillig heeft gedaan. Kosten die vanuit dit 
budget zullen komen zijn bv. Wilde Weelde-Floriade T-shirts.  

Jeroen laat ook nog een overzicht zien van de financiën van 2015 tot 2021 om enige 
context te bieden voor de financiële keuzes.  

Via de chat vraagt Ivo de Vries nog of er een mogelijkheid is voor 
kilometervergoeding voor de regelmatige inzet bij de Floriade. Jeroen legt uit dat we 
daar liever niet aan beginnen omdat dat verenigingsbreed nogal in de papieren kan 
gaan lopen. 

De tijd voor een volgende stemronde breekt aan en met welgeteld 1 stem tegen 
wordt de begroting aangenomen met 98,39%. Iedereen wordt door de voorzitter 
bedankt voor de positieve bijdrage. 

9. Onderhoud Appeltern 

Peter Zwager krijgt van de voorzitter het woord om een en ander over het 
onderhoud van Appeltern toe te lichten. Zoals inmiddels bij de leden bekend loopt 
het onderhoudscontract van Soontiëns Hoveniers uit Eindhoven voor het 
basisonderhoud bij de Wilde Weelde Wereld af. Middels een mailing is er de 
mogelijkheid geweest om in te schrijven voor het basisbeheer. Hierop zijn geen 
reacties gekomen.  

De voorkeur vanuit de beheergroep, de toetscommissie en het bestuur is om dit 
contract te verlengen vanwege de goede resultaten en de continuïteit van het 
beheer. De stemming die hierover volgt beaamt dit; er wordt met een score van 
100% voor verlenging gestemd. Hierop mag Soontiëns het beheer voor de komende 
3 jaar blijven uitvoeren. 
 
10. Samenstelling bestuur  

De zittingstermijn van Pieter Jansma (secretaris) loopt af, hij is terstond herkiesbaar. 
Een stemming volgt over het al dan niet herverkiezen van Pieter. De stemming blijkt 
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hier ook positief, met 100% stemmen voor mag hij aanblijven. Onhoorbaar vanwege 
de ‘mute’ dankt hij de vereniging.  

Een tweede punt wat betreft de bestuurssamenstelling is dat na dit bestuursjaar 
zowel de voorzitter Jasper Helmantel als de penningmeester Jeroen Soontiëns, en 
waarschijnlijk nog een algemeen bestuurslid, zullen aftreden. Aangezien dit het 
bestuur nagenoeg zal halveren wordt bij deze al de oproep geplaatst om te 
overwegen of je in februari 2023 toe wilt treden tot het bestuur. Of misschien ken je 
een lid dat je wilt tippen of voordragen. Hoe het ook zij, laat het weten aan het 
bestuur. Het zou fijn zijn als we in de loop van dit jaar alvast een aantal kandidaten 
hebben. 

11. Rondvraag 
Na de vacatures voor het bestuur te hebben besproken is het tijd voor de rondvraag. 
De voorzitter geeft aan dat als er vragen zijn over andere zaken dan die besproken 
zijn tijdens de ALV, die dan per mail gestuurd kunnen worden aan 
secretaris@wildeweelde.nl of op het prikbord kunnen worden geplaatst. 

Annemieke Tuin geeft aan dat ze het fijn zou vinden als ze eerder zou weten als 
mensen uit de vereniging vertrekken.  

Gerdien Griffioen geeft aan dat ze erg benieuwd is naar het zomerfeest. Dit is echter 
nog slechts een idee dat nog opgezet moet worden, hulp bij de organisatie is erg 
welkom! 

Franne geeft aan dat sinds vandaag (4 februari) de Wilde Weelde ook op de site van 
de Floriade staat als deelnemer. 

12. Vaststellen datum volgende ALV 
Onder voorbehoud van corona wordt de volgende tweedaagse met ALV gehouden 
op donderdag 2 en vrijdag 3 februari 2023. We hopen dan weer een gebruikelijke 
tweedaagse te kunnen organiseren. 

13. Sluiting  
Om 16:33 bedankt Jasper iedereen voor de deelname en sluit hij de vergadering 
waarna de liefhebbers hun plantenkennis kunnen testen met een plantenquiz onder 
leiding van Machteld Klees.  
 
 
 


