
agenda jaarvergadering Klein Boeschoten  2020 concept      

Agenda Jaarvergadering Landgoed Klein Boeschoten B.V. 
te houden op 30 augustus 2020 Achterste Hok Klein Boeschoten 13.00 uur. 
12.30 uur koffie met krentenbrood; 13.00 -14.30  vergadering  
voorbereidend overleg 16 augustus 2020 Klein Boeschoten 
Cursief gedeelte is vooral praktisch van aard en kan op de 16e worden afgedaan.  

1. Opening, leiding H.G.,notulering Barbara/Renet?; agenda,mededelingen. 
2. verslag vorige vergadering (5 mei  2019 , bijlage A ) 
3. jaarverslag van de directeur (bijlage B 1), werkverslagen (bijlage B2) 
4. goedkeuring  jaarrekening Schoutenhuis,(verstuurd aan aandeelhouders door                

Schoutenhuis), toelichting op de financiën. 
5. a.verhoging vergoeding Jannes;  besluit hoogte bijdrage huisjes, verhoging naar         

€ 1.750/jaar, waarvan € 500 op rek. Schoutenhuis, bij werkzaamheden t.b.v. en 
verrekening Kuil voor ca € 500 haalbaar.                                                                      
b. besluit aflossing schulden, M.A. vd Waals heeft € 8.500 aan bv geleend tbv 
aankoop Electrisch bedrijfsvoertuig, af te lossen in 3 jaar, deel door Kuil (1/4e?) 

6. Digitaal: website toelichting door Marian, www.kleinboeschoten.org,  
 doel: informatie voor bezoekers, voor instanties en voor familie. 
  Zowel achtergrond als actueel.  Afgesloten deel voor familie. 
 Idee is ook dat aantal familieleden toegang tot de website hebben en bv daar ook het 
 verslag kunnen bijhouden. Stukken van de jaarvergadering zouden ook op de site   
 kunnen staan. En mededelingen over de verschillende huisjes. 
  Overleg over wat zinvol is en wie toegang heeft om dingen op de site te zetten. Nu  
 Kris, Marian en Tijs (die de website heeft gemaakt). Voorstel ook Charlotte,Barbara  
 en Renet/Tessa.    
7. subsidie aanvraag cultuurhistorisch onderzoek bij provincie Gelderland, toelichting   
 door de directeur. 
 totale kosten € 25.627, eigen bijdrage Klein Boeschoten en Gat van Zus € € 6.407 
 ingediende projectplan op de site zetten bij familie. Initiatiefnemer is Peter Schut, hij  
 neemt grootste deel voor zijn rekening. Andere onderdelen zijn onderzoek  en advies 
 oud eikenbos door Bert Maes (dat onderdeel willen we in ieder geval laten        
 doorgaan) en opgraving wallen; overleg met RCE en gemeente.  
 In dit kader en ook blijven staan van vorige jaren:overleg met SBB over behoud    
 landbouwenclave Klein en Groot B. 
8.     bos, we zijn bezig te onderzoeken op welke manier we kunnen verjongen. 
 zie ook jaarverslag. In dat kader willen maken we een onderscheid tussen ons oude  
 bos en het nieuwere meer op productie gerichte bos. Daar willen we experimenteren  
 met nieuwe soorten en ook kleinschalig met voedselbos. In alle gevallen is    
 bescherming door rasters noodzakelijk. Zie verder jaarverslag. 
9. toekomst boerderij Boeschoten:Vooralsnog gaan we uit van continuering van de    
 pacht door Rien Joppe. 
10a   Eigen toegangswegen: op erf tot t-splitsing achter in de Eng afsluiting voor fietsers.  
 Honden aan korte lijn (2.5 m) of honden al dan niet tijdelijk te weren. 
10b   Stand van zaken Hunnenweg/Karweg: zie website 
10.c   Onderhoud toegangshekken en sloten, ons voorstel is om door te gaan met zelfde  
 verfsysteem. Moet wel dit jaar gebeuren. Jasmine en Eszl hebben dit op zich    
 genomen, Tessa zorgt voor verf.  
11.    Q GIS kaarten mondelinge toelichting 
12.    indeling schaapskooien, beheer gereedschappen, wat, waar, wie. het is nu twee keer 
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 gebeurd dat iets niet werkte. 
 zie bijgevoegde notitie; oude aanhanger weg doen? wie regelt het? 
13.  Diversen, niet te vergeten: 
 - boerenwagen, bij mooi weer buiten 
 - 78-84 op hekken 
 - vuil containers, betere instructies aan gebruikers huisjes: 
 blik en ander lichtmetaal, plastic, melkkarton in pmd bak; restafval eventueel mee   
 naar  huis nemen, evenals glas en papier voorzover niet gebruikt voor aanmaken  
 kachel. 
    - Jannes  meer vastleggen van wat hij weet.   ?? 
  

14.  Gat van Zus, indien tijd dat toelaat anders apart? 
  -kraan, mogelijkheden daarvan,kamperen, eten? beheer. 
  -verhouding met Beeldentuin, kadaster , grens vast leggen  

Bijlagen: 
A.   notulen 5 mei 2019  (volgen, van Renet ) 
B1. jaarverslag 2019 van de directeur. 
B2. werkverslagen 1 januari 2019-31 december 2019, NIET PRINTEN? 
B3 fotoblad 
B4 kaart met verjonging 
C.   indeling schaapskooien


