VERSLAG Jaarvergadering “De Ommer Marke”
Datum
Aanwezig

: 13 maart 2017
: 22 personen, incl. bestuursleden

1. Opening
Voorzitter Gerlof Timmerman heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder Hans Nij Bijvank die later
een lezing zal geven over het gebruik van kruiden als voer voor vee.
2. Mededelingen
- De Ommer Marke doet mee aan de Rabobank Clubkasactie met als doel het produceren van een poster
met als onderwerp natuur op en rond de Boerderij. De tekening hiervoor is klaar en wordt getoond. De
leden worden opgeroepen om op De Ommer Marke te stemmen.
- Opgave voor de gratis cursus ‘Bodem en bemesting’ is nog mogelijk tot 15 maart
- De Ommer Marke biedt de mogelijkheid aan agrariërs om een rand met kruiden in te zaaien.
- Het bestuur is van plan om de rekeningen niet meer per post maar digitaal op te sturen en vraagt of daar
bezwaren tegen zijn. De leden stemmen er mee in.
3. Notulen jaarvergadering 1 maart 2016 en secretarieel verslag 2016
De verslagen worden voorgelezen. Er zijn geen vragen of opmerkingen over.
Daarop worden de notulen van de jaarvergadering van 1 maart 2016 goedgekeurd. Ook het secretarieel
verslag 2016 wordt goedgekeurd.
4. Financieel verslag
Deze wordt door de penningmeester doorgenomen en toegelicht.
Over 2016 is er een ruim positief resultaat, voornamelijk veroorzaakt doordat NPO opgeheven is Als
gevolg hiervan is het batig saldo gebruikt om de contributie 2015 terug te betalen. Het overige deel zal
gebruikt worden voor een prijs. De verzekeringen zijn overgenomen door Collectief Midden Overijssel.
De OZB belasting voor de schuilhutten wordt door de Ommer Marke betaald en kan later teruggevraagd
worden. De schuilhut in Beerze is nu eigendom van PB Beerze maar valt nog onder deze regeling
De kascommissie bestaande uit de heren Arie de Bruin en Jan Meijerink hebben de boeken gecontroleerd
en goed bevonden. Hierna is de penningmeester gedechargeerd.
5. Benoeming kascommissie
De kascommissie voor 2017 bestaat uit Albert van der Bent en Bartinka Dorgelo. Leo van den Berg is
benoemd als reserve lid.
6/7. Bestuurlijke zaken
Gerlof Timmerman is aftredend en niet herkiesbaar. Hij wordt door Jan Hulsink namens het bestuur en de
leden bedankt voor zijn inzet en krijgt een fruitboom en het aanbod om meer fruitbomen uit te zoeken,
aangeboden.
Het bestuur wordt mandaat verleend om tussentijds toekomstige bestuursleden in te werken
8. Rondvraag bestuurlijke zaken
Dhr. Horsman vraagt of de aanleg van stuwtjes in bij de Migaweg naar wens is verlopen. Bram de Vos
zegt dat het veel vergadertijd heeft gekost. De agrariërs willen graag ook de mogelijkheid voor waterinlaat.
maar dat is op dit moment nog een stap te ver voor het waterschap.
Albert Dankelman vraagt naar de stand van zaken bij de schuilhut bij Ommerschans. Deze staat scheef
aan de overkant in de berm. Omwonenden willen hem daar niet. Het is de bedoeling dat hij in het bos op
de kruising Balkerweg/Koloniedijk komt te staan. Voor verplaatsing over de weg is een vergunning nodig
en het kost veel dus De Ommer Marke houdt zich rustig.
Bram de Vos vraagt aan Arie de Bruin of hij met andere bestuurders van het eerste uur een stukje wil
schrijven over de activiteiten van De Ommer Marke. Dit wordt toegezegd.
Opmerkingen: deze vergadering is geen ledenvergadering maar een jaarvergadering.
Vraag wie de nieuwe voorzitter wordt. Dit wordt volgende bestuursvergadering besloten.
9. Lezing Hans Nij Bijvank over gebruik van kruiden bij vee
Er is nog niet veel met zekerheid bekend over de werking van veel kruiden, maar er zijn voldoende
aanwijzingen voor positieve effecten. Variatie op gras kan zeker voor de sporenelementen belangrijk zijn.
Er zijn veel vragen en opmerkingen. De Ommer Marke start met het aanbieden van de mogelijkheid om
randen (gratis voor leden) ingezaaid te krijgen. Meer informatie hierover volgt.
Aan het eind werd Hans Nij Bijvank bedankt en werd hem een enveloppe met inhoud gegeven.
De voorzitter bedankt daarop de aanwezigen en sluit de vergadering.
Opgesteld 17 maart 2017

Anet Bovendeert

