Agenda vergadering van deelgenoten Stadstuin
Datum
Aanvang
Eindtijd
Locatie

: 22 juni 2022
: 20:00 uur
: ca. 22:00 uur
: Boogkerk, Watersteeg 2, 3824 EM te Amersfoort

1. Opening en vaststellen quorum
a. Besluit: Benoeming van Yoran van Aken als voorzitter van de vergadering
b. Uitleg over Vergadering van Deelgenoten vs. Stichting Stadstuin
c. Ingekomen stukken & Mededelingen
2. Besluiten omtrent notulen (Zie vergaderstuk)
a. Vaststellen notulen 24-04-2019
3. Besluiten omtrent bestuur Vergadering van Deelgenoten
a. Benoeming van bestuursleden
4. Besluiten omtrent Jaarverslagen 2019, 2020 en 2021 (Zie vergaderstukken)
a. Toelichting op jaarverslagen en accountsverklaringen
b. Besluit: Vaststellen jaarverslag 2019, 2020 en 2021 incl. decharge bestuur
c. Besluit: Bestemming exploitatieresultaat ten laste brengen van de reserves
d. Besluit: Benoeming kascommissie, Extern kascontrole of Accountant
5. Huidige financiële positie Stadstuin (Zie vergaderstukken)
a. Toelichting doelstelling en stand van zaken
b. Besluit: Keuze toekomstvisie Stadstuin
i. Uitgangspunt aanpassing kwaliteit om doelstelling te halen
ii. Uitgangspunt kwaliteit behouden ten koste van doelstelling
c. Besluit: Mandaat voor het opstellen Meerjaren onderhoudsbegroting
6. Besluiten omtrent vrijwilligersvergoedingen (Zie vergaderstukken)
7. Besluiten omtrent begroting 2022 (Zie vergaderstukken)
8. Besluiten omtrent verzoeken aan vergadering deelgenoten (Zie vergaderstukken)
a. Het aanbrengen van de doeltjes op pleintje tussen bij de Baars (initiële investering door
gemeente);
b. Het aanbrengen van speeltoestel tussen Baars en Karper (initiële investering door gemeente);
c. Het beleid omtrent laadpalen op mandelige terrein.
9. Toekomst Stadstuin
10. Rondvraag
11. Sluiting vergadering

Volmacht met steminstructie
Eigenaar
Voorletters + achternaam

:

Adres

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Verleent aan:
Voorletters + achternaam

:

met recht van substitutie, om haar te vertegenwoordigen op de vergadering van deelgenoten van Mandeligheid
Stadstuin te Amersfoort, welke gehouden op 22 juni 2022 om 20:00 uur, op die vergadering het woord voeren,
te stemmen volgens onderstaande steminstructie en alle verdere rechtshandelingen te verrichten welke
gemachtigde in het belang van ondergetekende nuttig en wenselijk voorkomen en in het algemeen datgene te
doen waartoe gemachtigde, ware hij/zij zelf deelgenoot van genoemde mandeligheid, bevoegd, gerechtigd of
verplicht zou zijn.

Steminstructie (V= Voor, T= Tegen, B= Blanco en M= Meestemmen met de meerderheid)
Agendapunt
1a
2a
3a
4b
4b

4c
4d

5b

5c
6
7
8a
8b
8c
9

Omschrijving
Benoeming voorzitter van de vergadering
Vaststellen notulen van 24-04-2019
Benoeming bestuursleden
Vaststellen jaarverslag en decharge bestuur
- Boekjaar 2019
- Boekjaar 2020
- Boekjaar 2021
Bestemming exploitatieresultaat 2019, 2020, 2021
Benoeming kascontrole, kies 1 optie
- Accountant
- Kascontrole.com
- Twee deelgenoten (indien beschikbaar)
Beheer, Kies 1 optie
- Aanpassing kwaliteit om doelstelling te halen
- Kwaliteit behouden ten koste van doelstelling
Mandaat voor opstellen meerjaren onderhoudsbegroting
Besluiten omtrent vrijwilligersvergoedingen
Besluiten omtrent begroting 2022
Het aanbrengen van de doeltjes op pleintje tussen bij de Baars
Het aanbrengen van speeltoestel tussen Baars en Karper
Het beleid omtrent laadpalen op mandelige terrein.
Besluiten omtrent evaluatie doelstellingen Stadstuin

V

T

B

M

Zet een X in het vakje van de keuze

Handtekening eigenaar

Handtekening gevolmachtigde

Datum:

Datum:

