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1. Van de ad interim voorzitters

Wij hebben een roerig jaar achter de rug. Veel ontwikkelingen en afwikkelingen.

Het bestuur heeft een grote wisseling ondergaan. De voorzitter Fred Klappe heeft
helaas in het voorjaar van 2013 zijn functie wegens gezondheidsproblemen moeten
neerleggen. Marc Sijm stopte met het bestuur. Piet van Bergen heeft zijn termijnen
erop zitten als penningmeester en heeft ons afgelopen jaar gelukkig nog goed bij
kunnen staan als ervaren bestuurslid. Wij stellen nieuwe enthousiaste bestuursleden
voor Nieke van Heesch als penningmeester en Ben Sterenborg als voorzitter.
Gelukkig wil Dick Bullee ook in het bestuur. Zij worden met uw goedkeuring beëdigd
in de komende ledenvergadering. Opteert u ook voor deze functies? Dan wordt er
gestemd door de leden wie het gaat worden.

Er werd een start gemaakt met de taakgroepen wat ons goed is bevallen. Wij gaan
hier enthousiast mee door. Natuurlijk zijn er kinderziektes en moet het veel beter
uitgebouwd. Een ding is zeker werkbeurten vanuit het bestuur begeleiden is verleden
tijd. Het gebied met al zijn factoren is veel te complex om door een bestuur van drie
mensen te worden geleid. Iedere taakgroep op zich kan veel meer expertise
ontwikkelen dan een wisselend bestuur. Verderop in dit groen boek vertellen wij hier
meer over in bijdrage van het Bestuur.
Wij hopen in ieder geval dat er niet meer vanuit de zijkant geklaagd gaat worden
over het bestuur . Wij werken toe naar een situatie  dat er van binnen uit via
taakgroepen door de leden beleid wordt gemaakt waar alle leden achter kunnen
staan.

Kees Schuil
Nelleke Zwager



Volkstuindersvereniging           Hoorn en Omstreken

4

2. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Dames en Heren,
Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op:

Dinsdag 28 januari 2014 in de kantine van “HCSV Zwaluwen ‘30” aan de
Berkhouterweg.
Aanvang 19.30 uur.

Agenda.

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken

- brief Loes en Margot
- brief Dirk T.

3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 22 januari 2013.
4. Financiële jaarstukken van de penningmeester
5. Verslag kascontrolecommissie 2013
6. Vaststellen bestuurssamenstelling 2014
7. Vaststellen samenstelling geschillencommissie 2014
8. Vaststellen begroting 2014
9. Samenstelling kascontrolecommissie 2014.
10. Aankoop Berkhout 4
11. Klaas Visser met voorstel verandering HH.

Pauze
12. Werkbeurten en plan nieuwe taakgroepen.
13. Prijsuitreiking.
14. Afscheid bestuursleden
15. Rondvraag
16. Sluiting

Wist u dat u een voorstel tot verandering van het huishoudelijk reglement in
stemming kan brengen op de jaarvergadering? Wij zijn een democratische
vereniging, geef uw voorstel schriftelijk op met argumentatie en uw naam. Ingekomen
stukken dienen 14 dagen voor de vergadering bij het bestuur binnen te zijn.
Voor goede beantwoording van vragen m.b.t. de financiën is het wenselijk deze
uiterlijk één week voor de vergadering bij het bestuur in te dienen.

De koffie bij binnenkomst is gratis en u ontvangt tevens 2 consumptiebonnen.
Het bestuur streeft naar een vlotte vergadering om nog even na te kunnen zitten.
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3. Bijdrage van het bestuur 2013

Herkenbaarheid van de vereniging
Het was een heel gezoek iedere keer en communiceerde niet echt makkelijk.
Wij hadden dan ook besloten om iedere tuinder
een bordje met zijn tuinnummer te geven met het
verzoek om voor 1 maart dit op de tuin te
plaatsen waarbij het voor iedereen vanaf het pad
en de weg zichtbaar en duidelijk leesbaar moet
zijn. Wat een opluchting voor allerlei
taakgroepen. Hoe deden ze dat in het verleden
zonder nummers?   Bovendien is er door een
groep tuinders hard gewerkt aan
straatnaambordjes en samen met de cartografie
groep wordt het duidelijk.

Tuinieren zonder overlast
In 2013 zijn wij twee keer over het complex gelopen om tuinen te beoordelen op
overlast. Veel verwaarloosde tuinen zijn in 2013 opgegeven en opnieuw uitgebracht.
Afdeling tuinuitgifte had het zeer druk. Leden hebben liever een gesprek dan een
brief, wat begrijpelijk is maar in tijd niet te doen. De brief moet uitnodigen tot actie op
een positieve manier. Ernstige gevallen werden wel gebeld en opgezocht. Voor ons
als bestuursleden was de aanpak effectief maar paste niet binnen onze tijdschema’s.
Er moet dus een taakgroep  komen controle huishoudelijk reglement welke dit ons uit
handen neemt. De taakgroep aanpassen huishoudelijk reglement bestudeert of het
reglement nog past of aangepast dient te worden. Zij stellen wat aanpassingen voor
2014 en presenteren dat hier in het groene boek en brengen het in stemming in
ledenvergadering op 28 januari.

Opwaarderen complex
Het bijenbos is gereorganiseerd en gaat een waar natuurparadijs worden. De
handige composthopen zijn een aanwinst voor het terrein. Vele leden vinden de weg
met hun takken en groenafval. De elektra lag even stil wegens ziekte van de
voorzitter. Drainagewerkzaamheden hebben een heel deel van het complex weer
opgewaardeerd. Waternet is ook onderhanden genomen met meerdere tussen
kranen. Dit karwei gaat in 2014 door.

Duidelijkheid hoe het bestuur handelt
Het bestuur vergadert en overlegt veel met elkaar. Iedere keer stemmen zij met
elkaar af of zij op dezelfde lijn zitten. Veel overleg en goede communicatie is
belangrijk. De sfeer is momenteel goed en gelukkig is er het instrument email. Het
bestuur staat niet boven de leden maar in dienst van de vereniging. Ook
bestuursleden worden gecorrigeerd door commissies. De taakgroepen hebben een
stem en een mening ook al is het bestuur het er niet altijd mee eens. Zij waken voor
voorkeursbeleid. Maandelijks worden via de nieuwsbrief vanuit het bestuur het beleid
en ontwikkelingen gemeld.
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Vele leden hebben hun email adres verschaft. De meesten krijgen hun nieuwsbrief
vanuit het bestuur per mail. Die enkeling zonder mail blijven de nieuwsbrief inzien op
de mededelingsborden of in Konkelboet. Op alle vlakken proberen wij de
digitalisering in te zetten. Het scheelt heel veel tijd en maakt de organisatie
vloeiender. Wilt u ook de nieuwsbrief mail dan naar secretaris.vho@gmail.com

Iedere zaterdagochtend rond elf is een van de bestuursleden aanwezig in de
Konkelboet om uw vragen te beantwoorden dan wel mee te nemen naar de
bestuursvergadering. Dit werd maar minimaal bezocht. Vele leden spreken ons aan
op de tuinpaden. Wij blijven regelmatig aanwezig op zaterdagochtend rond de klok
van 11.  Wij willen bereikbaar zijn voor vragen en opmerkingen en overleggen rond
die tijd zelf ook met allerlei taakgroepen.

Aankoop Berkhout gronden
Halverwege oktober melde er zich een makelaarsbedrijf. Zij werken voor firma
Railside. De NS gronden die wij nog gebruiken willen ze ons verkopen.
Wij liepen gelijk tegen wat vraagstukken aan.

 Welke grond gaat het precies om. Het bleek een veel groter stuk te zijn
dan het Berkhout 4 stuk alleen. Ook tuinders op Berkhout 3 en 2 langs het
spoor hebben nog een meter ns grond.

 Wat is deze grond waard? Is de vraagprijs reëel. Peter Bakker  hielp ons
met zijn connecties. Een makelaar rentmeester heeft een taxatie
uitgevoerd. Nu weten wij waar we professioneel staan.

 Hoe gaan we dit bekostigen en bent u als lid hiermee akkoord? Wij gaan u
verder hierover informeren op de ledenvergadering en uw mening vragen.
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4. Nieuw Beleid

ZATERDAGBEURTEN VERDWIJNEN > MEER TAAKGROEPEN

In 2013 werd het al aangekondigd meer taakgroepen die gaan zorgdragen voor
het complex. Het Berkhouterweg terrein is dermate complex dat het niet meer is te
beheren door enkele commissies. Vele zware taken lagen op de schouders van
enkele bestuurders en commissieleden. Controle en onderhoud door eenzelfde
persoon riep conflicten op. Er moest iets veranderen het bestuur  liep leeg. De
inspirerende aanzet van Douwe Kamstra opende ons allen de ogen. Zet taakgroepen
op met contactpersonen. We deelden het in naar oude idee van commissie grijs en
groen en daarnaast controle commissies in blauw en alles rondom Konkelboet deden
we in oranje. Ieder kleur zou een bestuurder op zich nemen als start coördinator. De
werkelijkheid liep anders. De ene bestuurder bleek affiniteit met uiteenlopende
groepen en een ander bleef ook niet binnen zijn kleurtje.  De naam van de taakgroep
zegt genoeg of het een technische of een controlerende taak is.

Afgelopen jaar zijn er meerdere taakgroepen van start gegaan en zelfs wat
onvoorziene activiteiten. Wat wij nu in korte tijd zien is dat deze taakgroepen veel
kennis en deskundigheid vergaren betreffende hun taak. Hierdoor ontstaat de mooie
situatie dat het bestuur niet meer verteld wat er gedaan moet worden maar
andersom. Deze taakgroepen melden aan het bestuur  wat volgens hun nodig is en
welke volgorde , wanneer en welk budget ze nodig hebben. De leden binnen de
taakgroepen moeten groeien in hun functie, sommigen zijn in het begin onzeker of ze
het wel kunnen. Communicatie onderling moet ook groeien, maar gaat steeds beter.
Een groot succes wat een vervolg gaat krijgen.

Wij denken dat de tijd rijp is om de zaterdags werkbeurten te stoppen. In plaats
daarvan gaat ieder lid voor een taakgroep kiezen. Iedere taakgroep wordt gekoppeld
aan een bestuurder om het lijntje naar het bestuur kort te houden. Het is niet zo dat
de bestuurder de leiding neemt binnen de taakgroep, misschien even in den beginne
maar uiteindelijk moet de groep zelfstandig draaien. Laat u niet afschrikken, iedere
taakgroep heeft ook heel eenvoudige klusjes.

Bijgevoegd is het inschrijfformulier taakgroepen. Liefst zo snel mogelijk
invullen maar uiterlijk voor 1 maart 2014

 Zit u al in een taakgroep? Geef dat duidelijk aan op het formulier.
 Zit u nog niet in een taakgroep? Kies dan minimaal twee groepen, meer mag

ook. We delen het allemaal zo goed mogelijk in.
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5. Bijdrage van de taakgroepen

Drainagetaakgroep heeft heel hard gewerkt
en grotendeels terrein Berkhout één en twee
drooggelegd. Eerst onderzoek,hoe is de
situatie welke materialen en hoe te werk.
Kees Schuil met nog heel veel hulp en kennis
van Jan Bakker verzamelden kennis en
mensen. Een riool doorspuit bedrijf werd
besteld om drainagebuizen door te spuiten en
borstelen. Veel leden hebben geholpen de
betrokkenheid was groot.

Willem Pisano wordt contactpersoon
technisch coördinator van Berkhout 1. Berry Willemsen wordt contactpersoon en
technisch coördinator van Berkhout 2. Er staan weer wat klussen op stapel.

Gereedschap onderhoud: Bob van Ingen nam deze klus op zich en haalde stelen
en ging slijpen en vervangen. Heel vakkundig, helaas bleek de container in huidige
staat niet zo’n goede werkplaats, er word gezocht naar een betere veiliger oplossing
voor deze taak.

Watertaakgroep lekkage op het complex. Wanneer is het begonnen en hoe groot is
het lek? Onduidelijk en vergde een heel proces. Hoe loopt de waterleiding , kaarten

waren niet duidelijk. Er moest proef worden
gegraven en uiteindelijk allerlei tussenkranen
geplaatst. Hjalmar Munk en zijn watertaakgroep
hebben veel werk verzet. Gelukkig kregen zij hulp
van fanatiek gravende leden. Het is ook niet niks
wanneer je nieuw bent met zo’n taak en dan zo’n
probleem. Ze hebben het er goed vanaf gebracht
met veel energie en optimisme. Berkhout 2  kreeg
weer water. Het grootste lek is er nog, het onderzoek

gaat verder. Na de vorst gaat het plan verder.

Ongedierte bestrijding met Ad de Nijs ging voortvarend van start. Overal op het
terrein worden ratten gesignaleerd ofwel in levende lijve ofwel hun schadelijke

sporen. Het is hier een eldorado met al dat voedsel
en nestmogelijkheid onder de huisjes,
composthopen en grondzeilen. Ad maakte van PVC
buizen rattenvallen met gifblokjes. De ratten wilden
eerst niet bijten maar nu dit najaar zijn er toch veel
in de val gelopen. Het gehele terrein is toch wat
veel voor één rattenvanger

hopelijk melden zich meerdere mensen die ook een deel van
het terrein willen onderhouden met of zonder gif. Gelukkig zijn
er ook natuurlijke vijanden gesignaleerd: de Bunzing!!
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Maaitaakgroep doet heel veel goed werk. Er is veel gemeenschappelijk gras wat
iedere twee weken moet worden gemaaid. De groep is te klein en sommigen werken
voor twee. Het is een individuele taak te doen in eigen beheer. Wanneer u het doet
maakt niet uit als het maar in die bepaalde week gebeurt.

Cartografietaakgroep wat oudere leden hebben in het voorjaar aan de hand van
bestaande kaarten en wat ze zelf nog herinnerden kaarten getekend met drainage en
leidingwerk erop. Deze kaarten zijn handig om bij uw tuin te houden wanneer u diep
wilt graven. De bedoeling is dat nieuwe leden zo’n deelkaart krijgen van hun
tuingebied. Ze geven enige handleiding waar er buizen liggen en u dient op te
passen. Deze kaarten worden regelmatig aangepast door betreffende taakgroepen.
Ze moeten gedigitaliseerd dus handige wizzkids erbij zou fijn zijn. Op den duur is het
dan mogelijk dat u thuis met een klik op de knop een deelkaart van uw gebied uit
kunt draaien.

De groen taakgroep
Is een taakgroep welke wordt geleid door Dick bullee ecologisch hovenier voorheen
beheerder van grote heemtuinen.

De groengroep heeft afgelopen jaar hard gewerkt
aan de ontwikkeling van het bijenbos om daar een
ecologisch gebied te maken waar allerlei natuurlijke
processen plaatsvinden. Het definitieve plan kunt u
inzien in de Konkelboet op het mededelingenbord.
Iedereen heeft afgelopen jaar de ontwikkeling van
de composthopen meegemaakt. Twee
composthopen en een takkenhoop. De takken gaan
of in de takkenrillen rond de hopen waar vogels en
nuttige insecten in kunnen nestelen, of versnipperd
in de aan te leggen paden. Helaas vinden wij nog regelmatig zaken tussen het
geleverde compost wat in de vuilnisbak thuis hoort. Wij hopen dat het bij steeds meer
leden gaat leven dat Het Bijenbos en Van Meelbos waardevol gemeenschappelijk
groen is en geen vuilstort.

De groenploeg houdt de paden onkruidvrij met zo beperkt mogelijk gebruik van
chemische middelen. Wanneer de leden vinden dat dit anders kan dan kunnen zij

zich aanmelden bij de te vormen padengroep
om een manier te vinden het op een ander
manier schoon te houden. Weet u dat er vroeger
nooit werd gespoten, men veegde. Zou iedereen
zijn paadje wekelijks vegen zou er ook geen
onkruid groeien!De groenploeg onderhoudt alle
gemeenschappelijke groenstroken. Er gaat veel
bij geplant worden en alles wat wordt gesnoeid
gaat hergebruikt worden. Boomafval in takken
rillen en als randen van boomstammen langs het

pad wat door het Bijenbos gaat lopen. DOOD DOET LEVEN !
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Poortploeg
Een enkele keer staat de poort weleens  ‘s nachts open. Wij hebben insluipers die
veel doen om over het hek te klimmen. Het helpt ze om de poort open te laten staan.
Dus een OPROEP: sluit de poort achter u vanaf invallende duisternis!! Het kan best
dat u in de winter de laatste bent op het complex om 16.30 uur. Deze taakgroep
controleert de poortsluiting in het weekend om 23.00 uur en in de winter eerder.

Bruggen deze worden nu door enkele tuinders, nagelopen en vastgeschroefd. Het is
langzamerhand nodig om delen van de bruggen te vervangen. Een mooie dankbare
taak om uit te zoeken welk hout welke bouten en wat zelf te doen en wat laten doen.

Wegen Zelf met koude asfalt of laten doen? Afgelopen jaar heeft Piet de kar
getrokken maar een ploegje mensen zou het mooiste zijn om dit te onderhouden.

Paden Veel gesprekken vele meningen. De paden zakken uit elkaar, hoe ze te
renoveren, hoe ze schoon te houden. Is deze klus door leden te doen of
uitbesteden? Veel vragen en veel werk.

Drainsloot moet uitgebaggerd. Ook waterbeheer Noord Holland Noord dringt aan
om te baggeren. Hoe te doen en wie ? zelf of laten doen? Jan Bakker had een idee
met een bootje en houten platen bagger schuiven in een hoek. Daarna  met
grijpgraver uit scheppen.

Elektra er lag een plan maar is dat nog zinvol? Wie heeft er verstand van of affiniteit
hiermee? Berkhout 4 zou elektra krijgen en achter op Berkhout twee moeten nog
kastjes. Maar kan het huidige net dit aan?

Opruimtaakgroep Er komt altijd wel rotzooi vrij wat naar de stort moet. Kunt u de
aanhanger rijden? Help Ruud en Han. Deze taak is teveel voor twee mensen.

Gebouwen taakgroep timmeren, verfen. Niet alleen repareren maar ook iets nieuws
bedenken en ontwerpen. Handige veilige werkplaats.

Kantine zoekt medewerkers voor bardiensten draaien. Ook een coördinator om dit te
sturen. Wie ziet er hier een uitdaging om meer leden kantine in te krijgen. Is deze
uitnodigend genoeg? Kan het een middelpunt worden voor alle leden?

Machine park onderhouden wordt nu door Dick gedaan maar het is veel werk naast
alles. Deze moeten soms weggebracht voor revisie met aanhanger. Een machine
moet verkocht.  Verder wat afstellen en smeren en nakijken.

Huishoudelijk reglement controle. U werkt nauw samen met het bestuur. Twee
keer per jaar een rondje lopen en ingekomen klachten bekijken. In samenspraak met
het bestuur de klachten behandelen en de aanmaningsbrieven maken. Wij willen
conflicten voorkomen en zoveel mogelijk leden informeren en uitleggen.
Sanctioneren kan altijd nog. Dus schuilt er een bemiddelaar in u??
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Feestcomité Wat is een vereniging zonder een gezellig feest? Snertfeest en
nieuwjaarsfeestje zijn al in goede handen van Jos en Trudy. Maar wie ziet er een
uitdaging in om zoveel mogelijk leden te trekken met een lekkere zomerparty.

Meteropnemer dit is een serieuze secure taak. Water en elektrameter opnemen
standen bijhouden is er iets geks? Is er soms weer een lekkage? Verder af en toe de
standen doorgeven aan penningmeester.

Administratie Vind  u het leuk om de secretaris te helpen met schrijven van
nieuwsbrieven en het groene boek in elkaar zetten? Bent u goed in Word?

6. Verslag bouwcommissie 2013
In april en oktober zijn de bouwsels op het complex Berkhouterweg weer beoordeeld.
Samen met Jan Du Prie (vertegenwoordiger van de Lijndraaier) is weer vergaderd
over gemeenschappelijke zaken. In april was er op 8
tuinen iets niet in orde en oktober op 5 tuinen. Bijna
iedereen werkt goed mee en zo blijft het complex er
netjes uitzien.

Het bouwen van (illegale) afdakjes (zie afbeelding) heeft
ons aan het denken gezet en wij doen hierover een
voorstel aan het bestuur en op de jaarvergadering.

De nieuwe nummerbordjes zijn voor ons een groot
gemak. In het huishoudelijk reglement kunt u alles lezen over eventuele bouwsels
(kisten, huisjes, kassen enz.) op uw tuin, zie onderstaand een samenvatting daarvan.
Gaat u (ver)bouwen of schilderen, overleg dan met ons om problemen te voorkomen.
Voor (ver)bouwen zijn formulieren en wij helpen u graag.
Tenslotte wens ik u allen een goed en plezierig tuinjaar.

Namens de bouwcommissie,

Gerard Corbeau

Samenvatting van de regels m.b.t. bouwen en verbouwen

Huishoudelijk reglement
Art.  4 Alle te bouwen opstallen behoeven de goedkeuring van het bestuur of de door haar

ingestelde bouwcommissie
Art.16 Het is niet toegestaan.

a 1 Enig getimmerte te bouwen met uitzondering van een platte gereedschapskist
binnen de maten 2.00 x 0.90 x 0.60 meter en/of een platte bak, niet hoger dan 1.00
meter boven het maaiveld, niet anders dan in kleuren bruin, groen of zwart.

a 2 De andere opstallen te schilderen in kleuren die het complex ontsieren, een en ander
in overleg met de bouwcommissie.

Art. 19 De bouwcommissie is belast met het toezicht op de bouw, verbouw en schilderen der
tuinhuizen, opstallen enz., alsmede in art. 16 lid a gestelde. De aanwijzigingen van
deze commissie dienen stipt te worden opgevolgd. De bouwcommissie adviseert en
geeft vergunningen voor de bouw, uitbreiding of wijzigingen van tuinhuizen, opstallen
of ander getimmerte. Vergunning is alleen geldig mits schriftelijk gegeven en getekend
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door tenminste één lid van de bouwcommissie en één bestuurslid. De bouwcommissie
is belast met de taxatie van de voor verkoop aangeboden tuinhuisjes, kasjes etc.. Zij
brengt verslag uit aan het bestuur. De secretaris deelt de bevindingen mee aan de
aspirant koper.

Art. 20 De bouwcommissie is bevoegd maatregelen voor te schrijven. Van elk voorschrift
gegeven door de bouwcommissie staat beroep open bij het bestuur.

Art. 22 De bouwcommissie kan voorschriften geven met betrekking tot bestaande werken. Zij
doet dat met inachtneming van een termijn van tenminste een maand en ten hoogste
een jaar. In spoedeisende gevallen kan de bouwcommissie een kortere termijn stellen,
echter onder goedkeuring van het bestuur.

Art. 23 Van ieder voornemen tot bouw, uitbreiding of wijziging, moet schriftelijk kennis worden
gegeven aan de bouwcommissie. De bouwcommissie beslist zo spoedig mogelijk, in
ieder geval binnen twee weken na de indiening der kennisgeving.

Art. 24 Bij de indiening der kennisgeving, bedoeld in art. 23, moeten tekeningen in duplo
worden overlegd, die duidelijk de bedoeling aangeven en met inkt geschreven maten,
benevens een situatietekening van ligging van huis of kas en tuin. Bij voorgenomen
uitbreiding of wijziging moeten de tekeningen tevens de bestaande toestand
aangeven. De beslissing over al dan niet voldoende juistheid en volledigheid der
tekeningen berust bij de bouwcommissie. De bouwcommissie is bevoegd, voor
bepaalde onderdelen, overlegging van nadere tekeningen te vorderen op een door
haar aan te geven schaal.

Art. 25 Tussen tuinhuis en kas en de zijdelingse afscheiding van de tuin moet tenminste 1,5
meter ruimte zijn, waarbij de geldende rooilijnen in acht genomen dienen te worden.

Art. 26 De totale oppervlakte van tuinhuis met veranda en kas mag 6 % der tuin beslaan met
een maximum van 12 m2. De grootste buitenwerkse afmetingen moeten in elk geval
binnen de maten 4.00 x 3.00 meter zijn. In bijzondere gevallen kan ontheffing gegeven
worden.

Art. 28 Indien op de verlaten tuin een huisje of een kasje is gebouwd, zal de bouwcommissie
een overnameprijs vaststellen voor het bedoelde huisje of kasje. Tuinende leden
kunnen voor deze vastgestelde overnameprijs tuin en huisje of kasje overnemen
tegen inlevering van de huidige tuin. Indien geen gegadigden aanwezig zijn, zal
volgens rangorde van de wachtlijst getracht worden de overnameprijs te bedingen.
Indien geen gegadigden aanwezig zijn, zal de verlater van de tuin het gebouwde aan
de hoogstbiedende onder de leden mogen verkopen, dan wel het gebouwde moeten
verwijderen. Een der leden van het bestuur zal zorg dragen voor bemiddeling en voor
juiste afhandeling tussen koper en verkoper en zal aanwezig zijn bij de
overdracht/betaling.

Art. 29 Alle tuinhuisjes, kasjes en opstallen die niet aan de in dit reglement gestelde eisen
voldoen, zullen bij verandering van eigenaar dienen te worden aangepast of
afgebroken, één en ander volgens aanwijzingen van en in overleg met de
bouwcommissie.

Bouwvoorschriften gemeente Hoorn

Goothoogte maximaal 2,50 m boven maaiveld. Alleen zadeldak met  dakhelling van 20 graden.
Dakbedekking tuinhuis: rubberroïd (dakleer) met steen- of leislag, bitumen golfplaten, dakpanprofielen
van metaal of kunststof (mits van goede kwaliteit), sedumdaken (dak met aarde en begroeiing) indien
de constructie hierop is aangepast. Overige dakbedekkingen uitsluitend in overleg en na goedkeuring
van de bouwcommissie.

Dak en wanden van een kweekkas moeten voor tenminste driekwart bestaan uit meer dan 70 %
lichtdoorlatend materiaal. De kas moet stormvast zijn.
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7. TER STEMMING IN LEDENVERGADERING:

van de Taakgroep Aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement.

Op verzoek van het bestuur hebben wij het huishoudelijk reglement van de
vereniging bekeken omdat het op verschillende punten aanpassing nodig heeft.
Hiervoor zijn we een aantal avonden bij elkaar geweest.
In eerste instantie hebben wij ons  gebogen over de artikelen 13 en 16 waar directe
aanpassing voor nodig is.
Op verzoek van de bouwcommissie is er een voorstel tot  aanpassing van
artikel 4 & 26 .

Ons motto is:

Mijn vrijheid eindigt waar die van een ander begint

Wij hebben daarom de reden van de regels als uitgangspunt genomen. “Waarom is
er een bepaalde regel nodig”? dit kan zijn omdat anderen geen overlast van je
mogen hebben of dat bepaalde commissies hun werk op een goede manier moeten
kunnen doen.
De aanpassing van de artikelen hebben we overlegd met de geschillencommissie
omdat zij met de regels moeten kunnen werken. Na enkele aanpassingen zijn we
samen tot de volgende artikelen gekomen.
De gedeeltes die zijn aangepast zijn dik gedrukt of doorgestreept.

Het origineel van de artikelen kunt u op de website vinden:

www.volkstuindersvereniginghoornenomstreken.nl/HR.pdf

Artikel 4
Voor alle nieuwe tuinders geldt dat de pacht wordt aangegaan voor de periode van één jaar.
Gedurende deze periode kan het bestuur het gebruik van de ter beschikking gestelde tuin met een
aanzeggingperiode van twee weken beëindigen. Na gebleken geschiktheid heeft, na dit proefjaar,
iedere pacht(st)er de vrije beschikking over de hem (haar) verpachte grond, met inachtneming van de
reglementen, doch hij/zij is verplicht tuin en opstallen van aanvang af in goede staat te brengen en
geregeld te onderhouden.
Iedere pacht(st)er is verantwoordelijk voor de gewassen/bomen op zijn tuin. Het tuinieren geschiedt in
overeenstemming met het bepaalde in de reglementen van de vereniging.
Alle te bouwen opstallen, uitbreiding hiervan of wijziging hebben de goedkeuring nodig van het
bestuur of de door haar ingestelde bouwcommissie.
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Artikel 13
Iedere tuinder is verplicht;

a. Bij de ingang van de tuin duidelijk zichtbaar het tuinnummer en zijn/haar naam te vermelden.
b. De sloten, voor zover direct gelegen aan de tuin, schoon te maken, in overeenstemming met

de bepalingen van het waterschap. Bij niet nakomen is het betreffende lid aansprakelijk voor
de kosten, voortvloeiende uit dit verzuim. De walkant onkruidvrij en het gras kort te houden, zo
nodig de walkant af te steken en het afkomende materiaal op de kant te halen en in de tuin te
verwerken.

c. De verenigingshaag te knippen, zo vaak als nodig is om deze in een goed onderhouden
staat te houden. In verband met zichtbaarheid voor controlecommissies en
onderhoudsploegen mag de hoogte niet hoger dan 1.00 m zijn.

d. Voor en onder de verenigingshaag de tuin regelmatig onkruidvrij te houden, en de graskant
recht af te steken.

e. Bomen, struiken en andere gewassen zo ver van de verenigingshaag en de
tussengrens af te planten, zodat andere tuinders hier geen hinder van ondervinden.

f. Indien nodig, de door ziekten of ongedierte aangetaste planten en bomen te vernietigen.
g. De gepachte grond gevarieerd te bebouwen.
h. Mest- en composthopen, kisten, vaten e.d. 0,50 meter van de afscheiding aan de achterzijde

van de tuin te plaatsen (niet aan de kant van de paden). Overige afval e.d. te verwijderen of in
vat of kist op te slaan.

Artikel 16
Het is, met uitzondering van schriftelijke toestemming van het bestuur, niet toegestaan:

a. Enig getimmerte te bouwen met uitzondering van een platte gereedschapskist binnen de
maten 2,00 x 0,90 x 0,60 meter en/of een platte bak, niet hoger dan 1,00 meter boven het
maaiveld, niet anders dan in de kleuren bruin, groen of zwart.

b. De andere opstallen te schilderen in kleuren die het complex ontsieren, een en ander in
overleg met de bouwcommissie.

c. Obstakels te plaatsen die het geheel ontsieren.
d. Waterkeringen in sloten te maken of in de paden te graven.
e. Op het complex Berkhouterweg waterpompen, cirkelzagen enz. op het elektriciteitsnet aan te

sluiten en op zon- en feestdagen motorpompen in gebruik te hebben tussen 9.00 en 17.0O
uur. Het bestuur wijst er op dat de elektrakastjes op het complex bedoeld zijn voor incidenteel
gebruik, ten behoeve van onderhoud aan het complex. Dus scheren van heggen, enz.

f. Greppels te graven. Paden te verharden, hekken of afrasteringen te maken die het
complex ontsieren
Op de tuin bijen te houden.

Bij onduidelijkheden rond naleving van deze beperkingen schakelt het bestuur indien nodig de
bouwcommissie in, die hierover advies uitbrengt aan het bestuur.

Het is verboden om:
g. Zonder toestemming andermans tuin te betreden.
h. Schuttingen en tuinschermen, van welk materiaal dan ook, te plaatsen als

tuinafscheiding.
i. Aardappels te telen anders dan op het door het bestuur aangewezen gedeelte van de tuin.
j. Tuinafval te verbranden.
k. Op de tuin levend vee of pluimvee te houden, of loslopende honden mee te brengen.
l. Muziek, radio en/of andere mechanische muziek dermate hard ten gehore te brengen, dat dit

voor de overige leden storend kan zijn.
m. Kinderen te laten spelen op dusdanige wijze dat schade of ongerief kan ontstaan voor andere

leden.
n. Plakkaten of drukwerk op het terrein te verspreiden en/of aan te plakken, anders dan op het

publicatiebord. De inhoud van het geschrift dient in overeenstemming te zijn met het doel en
de opzet van de vereniging. Aangeplakte geschriften dienen te zijn voorzien van de naam van
het lid van wie de publicatie uitgaat.

o. Zonder vergunning van het bestuur handel te drijven.
p. Op het complex met auto's te rijden buiten de verharde paden.
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Artikel 26
De oppervlakte van tuinhuis met veranda (overdekte aanbouw) en kas mag 8% van de tuin beslaan
met een maximum van 16 m2.
De grootste buitenwerkse afmetingen moeten in elk geval binnen de maten 5.00 x 4.00 meter zijn. In
bijzondere gevallen kan ontheffing gegeven worden.

Tijdens de algemene ledenvergadering worden deze voorstellingen
gepresenteerd en in stemming gebracht.

Werkgroep huishoudelijk reglement:

Theo Zijp
Margreet Laan.
Klaas Visser.

8. Snertfeest
Jos en Trudy hadden weer een grote pan snert bereid in de Konkelboet.
Heerlijk, en geserveerd
met een glaasje Jägermeister en stukjes
roggebrood met spek.

Het
was gezellig druk.

Lekker
bijkletsen met
elkaar.
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9. Bestellen van zaden

Vriendelijk, doch dringend verzoekt de vereniging zo veel mogelijk zaden,
pootaardappelen en meststoffen te bestellen via de vereniging.
U betaalt de normale winkelprijs maar de kwantumkorting is voor de vereniging (Dit
kan oplopen  tot 30% ! ).
Dit is wellicht niet bij een ieder bekend, met name nieuwe tuinders willen wij hiervan
in kennis stellen.
Graag de bestellijsten, uitgereikt tezamen met dit Groene Boek, inleveren in de
Konkelboet of uiterlijk op de jaarvergadering.

Bestellingen ophalen op 8 en 15 maart tussen 10.00 en 12.00 uur in de Konkelboet.
Let op !! Contant betalen.

De laatste gelegenheid om de
bestellijst in te leveren is op de
jaarvergadering 28 januari !

10. Bijgevoegd

 Nota 2014
 Bestellijst zaden, pootaardappelen en meststoffen.
 Inschrijfformulier werkgroepen
 Ingezonden brief Loes Narings en Margot Schuitemaker
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11. Nieuwe en vertrekkende leden in 2013

Wat een leuke mensen,
Op de tuin kom ik altijd blije mensen tegen die zich vol vuur inschrijven voor een tuin
en later als zij voor het eerst een tuin krijgen of zoals ook veel tuinders afgelopen jaar
hebben gedaan van tuin ruilen, met passie aan de nieuwe tuin beginnen. Ondanks
de soms grote verschillen tussen de tuinen en de manier van tuinen spreekt iedereen
altijd vol trots over zijn of haar tuin.  Helaas wordt er soms ook afscheid genomen
van de tuinen en dat is soms verdrietig.
Omdat wij allemaal een tuin hebben en dus een gemeenschappelijk doel is het leuke
dat er op de tuin ook altijd wat met elkaar te bespreken is. Er worden dan ook veel
tips en wijsheden over het tuingebeuren uitgewisseld.
Een ding hebben wij allemaal gemeen en dat is onze passie voor tuinieren en dat is
wat mij betreft de drijfveer van onze vereniging. Als alle leden hun steentje blijven
bijdragen aan de vereniging, blijft de Volkstuinvereniging de mooiste en gezelligste
tuinvereniging van West Friesland.

Groet van Kees van tuinuitgifte

Ledenbestand per 31 december 2013

A
antal leden

Ingeschreven leden in 2013 18
Uitgeschreven leden 29
Totaal ledenbestand Lijndraaier en
Berkhout 202

Tuinuitgifte per 31 december 2013

Resterende wachtlijst voor een tuin 6
Vrije  tuinen per 1 januari 4
Uitgegeven tuinen aan nieuwe leden 17
Gewisseld van tuin 11
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12. Bijdrage van de penningmeester

In financieel opzicht was 2012 - 2013 een gunstig boekjaar zonder onverwacht grote
uitgaven. Het eigen vermogen is toegenomen met €3472.

Exploitatierekening  2012 -2013

Inkomsten van de vereniging 2012-2013 Begroot

Lidmaatschap € 3.392 € 3.000
Pacht € 9.685 € 9.700
Winkel / provisie en winst € 1.087 € 1.000
Kantine / winst € 1.146 € 900
Verzekeringen / provisie € 87 € 50
Ontvangen rente € 159 € 100
Freeswerk en boetes € 170 € 250
Diversen € 377 € 250

Totaal € 16.103 € 15.250

Uitgaven van de vereniging 2012-2013 Begroot

Belasting € 1.062 € 950
Gas / water / licht € 2.806 € 2.500
Verzekeringen € 1.667 € 1.300
Onderhoud / reparatie € 1.503 € 2.600
Huur Berkhout 4 € 0 € 290
Rente lening € 1.552 € 1.550
Vergader- en adm. kosten € 1.229 € 1.250
Afschrijvingen € 931 € 1.100
Afvalverwijdering € 424 € 800
Bankkosten € 229 € 250
Diversen € 1.228 € 1.000

Totaal € 12.631 € 13.590
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Afschrijvingen

Afschrijvingen
Machines

Aanschaf
waarde

Reeds
afgeschreven

Afschrijving
2012-2013

Rest waarde

Hakselaar dec 11 € 999 € 333 € 333 € 333
Heggeschaar nov 11 € 250 € 84 € 83 € 83
Kettingzaag nov 11 € 345 € 115 € 115 € 115
Ploeg/frees okt 11 € 1.200 € 800 € 400 € 0

Totaal € 2.794 € 1.332 € 931 € 531

Bijzondere voorzieningen & Waarborgsommen

Fonds bijzondere
voorzieningen Waarborgsommen

Stand 31/10/2012 € 3.567 Stand 31/10/2012 € 7.199
In € 5.990 In € 698
Uit € 4.784 Uit € 434
Verschil € 1.206 Verschil € 264

Naar balans € 4.773 Naar balans € 7.463

Balans per 31 oktober 2012 & 2013

Activa Passiva

2012 2013 2012 2013
Aankoopwaarde grond € 84.994 € 84.994 Eigen vermogen € 55.290 € 58.762
Machines € 1.462 € 531 Lening bank € 25.200 € 23.400
Voorraad winkel € 409 € 362 Lening leden € 5.000 € 5.000
Kas / bank € 9.391 € 13.511 Fonds bijz voorz € 3.567 € 4.773

Waarborgsommen € 7.199 € 7.463

Naar balans € 96.256 € 99.398 Naar balans € 96.256 € 99.398
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Begroting boekjaar 2013 – 2014

Op basis van het afgelopen jaar is onderstaande begroting gemaakt. Er is geen rekening
gehouden met eventuele aankoop van grond op Berkhout 4.

Ontvangsten Uitgaven

Lidmaatschap € 3.300 Belasting € 1.100
Pacht € 9.700 Gas/water/electra € 2.500
Winkel € 1.000 Verzekering € 1.700
Kantine € 1.000 Onderhoud/ rep € 2.200
Provisie verzekering € 80 Huur spoorwegen € 290
Rente € 150 Rente lening € 1.640
Freeswerk en boetes € 150 Verg- en adm- kosten € 1.250
Diversen € 100 Afschrijvingen € 530

Afvalverwijdering € 600
Aflossen lening € 1.800
Bankkosten € 250
Diversen € 1.000

Totaal € 15.480 € 14.860

13. Zomaar een stukje……
Is het u al opgevallen dat......

Begin dit jaar hadden wij op complex
Berkhouterweg het Valentijnpad en het
Brekveldplein. Beide namen vernoemd naar
oud- en inmiddels overleden tuinders.
Op initiatief van een groepje tuinders is ons
complex nu verfraaid met namen voor de
andere paden. Andrea heeft door haar zoon
de naambordjes laten graveren en Peter heeft
bij de Gemeente een aantal palen kunnen
ritselen. Medio september heeft hij samen met
een paar vrijwilligers de palen en de naamborden geplaatst. Nu (bijna ) alle tuinen
zichtbaar een nummer hebben en de paden namen hebben wordt ons complex
steeds overzichtelijker. Hulde aan iedereen die hieraan zijn steentje heeft
bijgedragen.

Een tuinder genaamd Theo
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14. Tentoonstelling in   het Jaar 2013
Ook dit jaar weer  was de vraag ; Is er nog bestaansrecht
om het oogst feest weer te vieren met een tentoonstelling

waarbij een ieder zijn
inzendingen zou willen
inleveren bij de dames
van de tentoonstelling
commissie  en daarbij was
er een nieuw initiatief om
deze beide dagen te
benutten om over het gehele complex een kunstroute
uit te zetten en op de zaterdag een Amerikaans
tuinfeestje te vieren.

Verrassingen dus volop, maar wij als tentoonstelling commissie hebben alles als
geweldige mooie dagen ervaren en zien voor het komende jaar weer uit naar deze
en mogelijk andere initiatieven om onze kantine weer om te toveren tot een mooie
tentoonstelling ruimte  en een voortzetting met het  ,,Kunst comité”  om zo weer tot
een paar mooie feestelijke dagen te komen  en dan nog meer tuinders en tuinsters te
mogen ontmoeten. Ook dit jaar hebben we alle medewerking gekregen van het
bestuur en vooral  van onze secretaris Nelleke en tevens de sterke en vaardige
handen van Theo , Herman en van Gerard,  en wij rekenen voor de komende tijd
hierop weer een beroep te kunnen doen op een ieder die zich in wil zetten zodat we
elkaar ook op deze manier zien en spreken. Zoals gewoonlijk hebben alle inzenders
een klein presentje gekregen wat door een ieder werd gewaardeerd, alleen was in
tegenstelling tot andere jaren geen inzendingen van onze jeugd en dat heeft in het
verleden toch iets extra’s gegeven aan de inzendingen. Ook dit jaar waren er mooie
kunstuitingen en geweldig mooie feestelijk opgemaakte bloemstukken te
bewonderen en dit zal medetuinders moeten aanzetten tot ook een inzending te
doen. Er zal komende tentoonstelling weer op voldoende ruimte worden gezorgd om
een veelheid aan inzendingen te kunnen tonen.

Groeten Tiny en Atie,
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15. Verslag afdeling Lijndraaier

De tuincommissie van ons complex kijkt voldaan terug op het afgelopen jaar, zeker
ook omdat de fruitoogst bij vele van onze tuinders overvloedig was.
We zijn blij dat de afwerking van ons nieuwe Tuinhuis in mei 2013 definitief kon
worden voltooid.
De algemene taken die op het complex moeten worden uitgevoerd, verliepen naar
behoren. De verschillende teams verrichtten onder leiding van hun teamleider de
noodzakelijke algemene taken, al of niet op de drie geplande dagen van de
werkbeurten.
De werkbeurten voor het filiaal Lijndraaier in 2014 staan gepland op de volgende
data: zaterdag 15 maart, zaterdag 24 mei  en zaterdag 6 september, van 9.00 –
12.00 uur.
De vergaderingen van de commissie vallen op dinsdag 11 maart, dinsdag 20 mei en
op dinsdag 2 september, bij voorkeur in ons Tuinhuis.
Een tuinkeuringscommissie keurt de tuinen op ons complex en geeft aan wat er
verbeterd dient te worden, naast lovend commentaar voor de tuinen die er goed
uitzien en prima onderhouden worden.
Er is ook dit jaar geen wanklank gevallen onder de tuinders op ons relatief kleine,
intieme complex waar het zeer aangenaam toeven is in de luwte van het
bejaardencentrum ‘Avondlicht’. Het lijkt wel of op ons complex een microklimaat
heerst waar het altijd een paar graden warmer is…
We wensen alle tuinders een goed seizoen 2014 toe!

De tuincommissie van het complex Lijndraaier
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16. Het bestuur: schema van aftreden.

Het schema van aftreden is niet persoonsgebonden maar is gekoppeld aan de
functie in het bestuur. In het voorstel “samenstelling bestuur” in het Groene Boek legt
het bestuur de leden een voorstel voor op welke manier men het bestuur komend
jaar denkt samen te stellen.

Functie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Voorzitter X x x
Secretaris X x

Penningmeester X x x
OC BHW X x x

Tuinuitgifte X x x
OC Lijndr. X x x

Fred Klappe is wegens gezondheidsredenen terug getreden als voorzitter. Marc Sijm
is halverwege zijn periode gestopt. Wij stellen voor als nieuwe voorzitter Ben
Sterenborg. Piet van Bergen stopt na twee termijnen. Wij stellen voor als nieuwe
penningmeester Nieke van Heesch. Dick Bullee wil graag  in algemeen bestuur.

17. De geschillencommissie: schema van aftreden

Geschillencom
missie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

J. Spaans X x x
Siem Kieft X x x

Theo van Dijk X x

Voorgesteld wordt:
Dhr. Jan Spaans heeft aangegeven dat hij zich opnieuw verkiesbaar stelt. Wij stellen
voor dhr. Spaans opnieuw te benoemen als lid van de geschillencommissie.

18. Voorstel bestuurssamenstelling 2014
Voorzitter: Ben Sterenborg benenmarijke@hotmail.com tel:211744
Secretaris: Nelleke Zwager secretaris.vho@gmail.com t:0616784544
Penningmeester: Nieke van Heesch Nieke.van.heesch@live.nl t:0644213257
Tuinuitgifte Kees Schuil tuinuitgifte.vho@gmail.com tel: 231942
Lijndraaier Dik van der Knaap tel: 242588
Algemeen bestuurslid Dick Bullee butler.degroot@quicknet.nl t: 0651107086
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19. Verslag van de Algemene Ledenvergadering   VTVH  op 22-1-2013.
Locatie: de kantine van “HCSV Zwaluwen ‘30” aan de  Berkhouterweg.
Aanvang: 19.30 uur.
Aanwezig bestuur: Fred Klappe (voorzitter), Piet van Bergen
(penningmeester), Kees Schuil en Marc Sijm (beiden tuinuitgifte en kandidaten
algemeen bestuur), Dick van der Knaap (complex Lijndraaier en algemeen
bestuurslid),  Nelleke Zwager (kandidaat secretaris).
Aanwezig leden:12 leden van Lijndraaier en 71 leden van Berkhouterweg
is 48% van de totale hoeveelheid van 214 leden.

NOTULEN

1. Opening en vaststelling agenda:
Veel leden zijn aanwezig dank daarvoor, de agenda is iets verandert. Punt
werkbeurten en nieuwe commissies gaat naar vlak voor de rondvraag.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
 In memoriam  dhr. Willem Kaagman : 1 minuut stilte voor deze grote man. Hij was

positief actief bij ons, zijn tentoonstellingsstukken en in de maaiploeg. Maar ook
actief  in veel andere verenigingen.

 N.S. terrein afspraken gemaakt dat elektra alleen afgenomen wordt wat langs de
meter loopt zodat eerlijk betaald. Andere leidingen moeten opgeruimd. Opmerking
dat deze tuinders van NS pachten en dat hier andere regels gelden.

 Dhr. R van de Bovenkamp vraagt of rattenoverlast niet door dieren komt op N.S.
terrein. Wordt niet als enige oorzaak gezien, door bestuur en medeleden.

 intimidatie tegen commissielid voorzitter maakt duidelijk dat commissie leden
handelen uit naam van bestuur. Het kan niet zo zijn dat deze door leden persoonlijk
aangevallen en bedreigt worden. Helaas zijn daders in deze onbekend, laf en in het
geniep. Wordt er wat bekend alsnog bij bestuur melden dan wordt aangifte gedaan
bij politie en royement van dit lid.

 Momenteel zijn er weer insluipers geweest op het terrein Berkhout 2
 Afgelopen jaar heeft er een bestuurswisseling plaats gevonden vele gangbare zaken

kwamen in gedrang door afwezigheid secretaris. Dit als uitleg waardoor veel brieven
te laat of niet geschreven en wat onpersoonlijke zakelijke behandeling van zaken.

3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 17 januari 2012.
 Overlijden Riet Brouwer per abuis niet genoemd in notulen.
 Peter Bakker meldt dat niet hij maar Douwe Kamstra het voorstel had gedaan over

uitschrijven leningen onder leden.
 Ruud van de Bovenkamp vraagt hoe het is afgelopen met briefwisseling tuindersbond

AVVN. Alle leden zouden verplicht lid moeten worden. De kosten zouden voor de
vereniging E4820,00 per jaar zijn met gevolg dat contributie substantieel verhoogd
moet worden. Het bestuur vond dit niet reëel. Zeker gezien in onze situatie met
eigen grond. Wij hebben geen bond nodig, zou alleen de scholing en tijdschrift zijn.
Meerderheid leden gaan akkoord met dit besluit via handopsteking. Brief van bond is
op verzoek in te zien. Stuurt u daartoe een mail naar secretaris.vho@gmail.com

 Dhr. R van de Bovenkamp vraagt of het verslag van deze vergadering eerder
rondgestuurd kan worden? Door gemis aan secretaris kon dit niet maar nu zal het
verbeteren.

4. Financiële jaarstukken van de penningmeester. Secretaris leidt in met
mededeling dat er wat fouten staan in het groen boek. In Balans per oktober
2012 fonds bijzondere voorzieningen staat het bedrag van 9642,00 maar het
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moet zijn 3567,00 verder staat het jaartal nog fout in het venster van
komende begroting moet zijn 2012-2013.
Piet van Bergen meldt dat door leningen uitgeschreven onder leden aan
vereniging hier meer is opgehaald dan verwacht. Dit staat in post bijzondere
voorzieningen Hierdoor zijn afgelopen jaar al grote projecten gefinancierd en
uitgevoerd. Clubhuis Lijndraaier en damwandkeringen drainsloot  op
Berkhout.

 De heer H. Jansen vraagt waarom kleine bedragen uitgaven onder afschrijvingen
vallen. Piet zegt dat dit altijd zo is gedaan, dus hij niet anders.

 Mevr. E Stumpel benoemd dat de heggenschaar is verdwenen, wie heeft deze thuis
of in zijn/haar tuinhuisje liggen?

5. Verslag kascontrolecommissie 2012 Ben van de Sterenborgh uit naam
van kascommissie geeft aan dat hij en Els Stumpel het boekhoudsysteem
hebben bekeken.  Het wordt door hen goed gekeurd. Het geeft een getrouw
beeld van inkomsten en uitgaven. Zij geven bij deze de penningmeester
decharge voor het boekjaar.

6. Vaststellen bestuurssamenstelling 2013 de voorzitter stelt voor de nieuwe
leden van het bestuur, als secretaris Nelleke zwager, als tuinuitgifte Kees
Schuil en zijn assistente  en ook algemeen bestuurslid Mark Sijm. Hij vraagt
leden toestemming door handopheffing. Het wordt met meerderheid van
stemmen aangenomen.

7. Vaststellen samenstelling geschillencommissie 2013 idem.
8. Vaststellen begroting 2013 als genoteerd in groen boek.
9. Samenstelling kascontrolecommissie 2013. Ben Sterenborgh wordt

voorzitter en dhr. H. Jansen verklaart zich bereid ook in deze commissie te
gaan zitten.

 Mevrouw J. van de Berg vraagt waarom haar vader niet is beantwoord op zijn
laatste brief inzake financiën. Hij had toch ook heel goede ideeën en wil graag
hierover mee beslissen. De voorzitter antwoordt mevrouw dat er al vorig jaar een
brief is geschreven waarin een en ander besproken, we zouden in herhalingen
vallen. Discussie ontstaat. Dhr. Kees van Meel staat op en interrumpeert: Dit gaat
over een discussie tussen uw vader en het bestuur. Deze is hier niet op de plaats of
uw vader had een brief naar de jaarvergadering moeten sturen.

10. Andrea Groen met presentatie.  Andrea Groen komt naar voren en
presenteert het boekje “ op de schop” samengesteld door oud-tuinders en zij
als initiatiefnemer. De foto’s door Theo Zijp welk de leden dankt voor hun
uitgebreide verhalen en gastvrijheid op hen tuin. Andrea biedt het bestuur een
exemplaar aan.

 Er zijn nog exemplaren te koop voor 9,00 euro. secretaris.vho@telfort.nl

Pauze

11. Groot onderhoud 2013 en meerjarenplan. Voorzitter Fred Klappe vertelt:
Damwanden zijn gebeurd. Vele dingen zijn gedaan en er is nog veel te doen.
Tuincontroles gelopen wat heel goed ging.

 Han geeft aan dat hij het vreemd vond dat alleen F. Klappe onder de
aanmaningsbrieven stond en niet gehele bestuur. Voorzitter Fred zegt dat het zo
duidelijker was wie ze konden aanspreken of aanschrijven en dat hij graag zijn
hoofd inzette en niet andere bestuursleden ermee wilde belasten. Kees van Meel



Volkstuindersvereniging           Hoorn en Omstreken

26

merkt op dat het zo goed kan omdat voorzitter altijd spreekt uit naam van het
bestuur.

12. Dankwoord voor leden welke zich hebben ingezet afgelopen jaar Theo
Loos schilder is niet aanwezig, hij heeft vele uren geschilderd aan Konkelboet
en hekwerken voor de ramen. Henk Koerts drijvende kracht achter het nieuwe
clubhuis op de Lijndraaier. Onmisbaar in planning en uitvoering.

13. Afscheid bestuursleden : Andrea wordt bedankt voor haar goede werken
en inzet bij tuinuitgifte. Zij wil de bos bloemen van het bestuur niet ontvangen
en laat met een veren stola zien dat zij van vele leden al een veer heeft gehad
wat haar veel meer zegt dan woorden van het bestuur. Jan Bakker deed grijs
en groen. Hij wordt node gemist. Hij krijgt applaus van ledenvergadering ook
hij wil de bloemen niet echt ontvangen maar geeft ze direct door aan dames
die het volgens hem nog meer verdienen. Trudy en Jos van de schoonmaak.
Mo Azzouzi wordt ook bedankt voor zijn inspanningen maar is niet meer
aanwezig. Els Stumpel krijgt een bos voor haar jarenlange inzet voor
vereniging.

14. Prijsuitreiking. Door Els Stumpel:
Om niet ieder jaar dezelfde mensen in de prijzen te laten vallen stellen we een
nieuwe regel in:  na twee prijzen in opeenvolgende jaren tenminste een jaar
ertussen geen prijs. Els is  blij met de tuinnummerbordjes.  Zij zegt: Lijndraaier
doe jullie best voorheen sleepten jullie de helft van de prijzen weg nu veelal
onbedekte zwarte grond.

 Aanmoedigingsprijzen
Siertuinen: Tuin 203 dhr. Sijm en vriendin 8.28
groentetuin: Tuin 251 fam.  Willemsen 8.47

 Reguliere prijzen siertuinen;
Derde prijs Tuin 316 dhr.   Ferguson 8.5
Tweede prijs Tuin 252 mevr. Aardema 8.5
Eerste prijs Tuin101-103 fam. Nijdam 8.6

 Groentetuinen:
Derde prijs Tuin 286 dhr. J. Roozendaal 8.37
Tweede prijs Tuin108 dhr. R. Top met 8.41
Eerste prijs Tuin 230 dhr. J. Duin 8.66

15. Werkbeurten en plan nieuwe commissies. Douwe Kamstra presenteert
een schema om de werkzaamheden op de tuin meer onder de leden te
verdelen zodat het bestuur er minder omkijken naar heeft. Deels werkt dit
systeem al met commissies en maaiploegen, maar Douwe wil het meer
uitbreiden en in plaats van de werkbeurten inzetten. Hij merkt op dat elk jaar
zo’n 40% van de leden op de jaarvergadering komt. Waar zijn de andere
60%? Zij zijn er niet. Wij willen met deze opzet meer betrokkenheid creëren.
Het kan niet zo zijn dat bestuursleden al het werk doen. Douwe is met Jan
Bakker om de tafel gaan zitten welke taken er nu zoal zijn en die allemaal in
aanmerking komen voor een zelfstandige taakgroep. Dick van der Knaap
merkt op dat de Lijndraaier ook al op deze wijze is georganiseerd met
zelfstandige taakgroepen. Een groep mensen neemt zo’n taak op zich en
regelt verder wat er nodig is in eigen tijd en tempo. Ook het plannen uitdenken
hoort bij zo’n taak.
De taakgroepen zijn ingedeeld in kleuren:
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 Blauw zijn die taakgroepen die controles doen en zich bezig houden met uitvoeren en
toezicht houden van huishoudelijk reglement.

 Groen doet alle taken betreffende het groeiende gemeenschappelijk deel, te weten
maaiploeg, onderhoud paden, bijenbos enz.

 Grijs doet al het technisch onderhoud te weten  machines, pompen drains enz.
 Oranje groep behelst kantine beheer,  kantine diensten feestcommissie  enz.

Douwe vraagt mensen zich ter plekke in te schrijven al is het alleen nog maar
op een kleurkaart zonder precieze omschrijving. Werk dat niet door
taakgroepen wordt uitgevoerd komt alsnog in de werkbeurten, dus die keuze
blijft. Het bestuur organiseert en faciliteert de taakgroepen in den beginne
totdat zij zelfstandig functioneren. Ieder die in een taakgroep functioneert
wordt vrijgesteld van de jaarlijkse werkbeurten.

 Dhr. R. van de Bovenkamp merkt op dat bestuur verplicht is tuinen te vrijwaren van
drainageproblematiek. Anders zijn deze niet verhuurbaar. Een zekere bestuurder
heeft als hobby elektra maar dit is toch veel belangrijker.

16. Hierna vertoont Douwe een film die hij heeft gemaakt van de drainage
aanleg in april 2008 waar toen veel misging,  met wegzakkende machines en
schade voor veel tuinen. Hij doet nog een oproep aan de leden voor
beeldmateriaal van de middag, dat de kraan de weggezakte drainmachine er
uit haalt om de film compleet te maken

 Leden blijken foto’s te hebben welke bestuur graag kopie ontvangt. Via
secretaris.vho@telfort.nl

17. Rondvraag
 Dhr. A. de Nijs merkt op dat zij echt geen goedkeuring per brief meer nodig hebben

dat zij de haag nu juist hebben geknipt, Kinderpostzegel en net geen sticker
ingesloten ter beloning. Waarom niet mondeling en langslopen. Fred legt uit 5 dagen
baan niet iedere week hier en daarom schriftelijk.

 Els Stumpel vraagt of in dit soort gevallen van conflicten die uitmonden in intimidatie
en vernieling niet in een vroeger stadium een rol is weggelegd voor
geschillencommissie. Bestuur neemt dit mee.

 Dhr. Van meel merkt op dat artikel 13a in huishoudelijk reglement staat dat aan
begin van de tuin een bordje moet hangen met naam en nummer. Jullie regelen het
nu zo even losjes anders. Het is wel netjes wanneer het huishoudelijk reglement dan
wordt aangepast. En mag het Groene Boek weer groene boek heten i.p.v. Jaarboek?

18. Sluiting: voorzitter dankt leden voor vlotte en prettige vergadering.

Borrel
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20. De teelt van aardappelen
In principe groeien aardappelen op allerlei grondsoorten, maar het liefst in
vruchtbare, goed gedraineerde grond met voldoende grof organisch materiaal
ondergespit, dat bij droog weer er voor zorgt dat voldoende vocht wordt
vastgehouden. Voeg geen kalk aan de grond toe want alkalische grond bevordert
aardappelschurft. Voor de teelt, gebruik dan zo veel mogelijk resistente rassen en
schaf altijd uitsluitend gekeurde poters aan, door het NAK gekeurd en voorzien van
label met ras en plantnummer, en die geen aardappelziekte hebben. Het uitplanten
van de poters is voor vroege soorten half maart, voor de midden soorten begin april
en voor de late rassen medio mei. Het uitplanten van de vroege soorten in half maart
is het altijd afhankelijk van de weersomstandigheden. Het blad is gevoelig voor vorst
schade en plant dus zo, dat de aardappel onder de grond kan groeien, maar dat het
blad pas tevoorschijn komt als het risico op vorst geweken is.

Vruchtwisseling is een teeltsysteem waarbij op dezelfde plek in opeenvolgende
jaren groenten worden verbouwd die niet met elkaar verwant zijn. Groenten van
dezelfde familie (lees aardappels) zijn gevoelig voor dezelfde plagen en ziektes
indien zij op dezelfde plek worden verbouwd. Op ons complex kennen wij een 1/3
wisselteelt voor aardappels wat ook een landelijke verplichting is. Tuinen die op hun
tuin een huisje of een kas hebben, kunnen een afwijkend teeltgedrag aanvragen.
Neem in dat geval contact op over hoe te handelen met onderstaande personen. De
teelt voor komend jaar is volgens onderstaand schema:

Noord

OostWest

Zuid

Zodra het eerste blad tevoorschijn komt schraap je de grond tussen de rijen en
bedek daarmee bijna de hele plant met uitzondering van de top van de plant. Plant
geen aardappels bij tomaten omdat ze beiden van dezelfde familie zijn en daardoor
last kunnen hebben van dezelfde ziekten of elkaar kunnen besmetten. Nog een
goede raad om problemen tijdens de groei te voorkomen: plant uw poters op rijen
met een onderlinge afstand van minstens 50 cm – in de rij kunnen de poters dichter
bij elkaar – waardoor de plant tijdens een vochtige en broeierige periode, sneller door
de wind gedroogd kan worden, en minder kans op aantasting op aantasting van
schimmels heeft.
Problemen met de teelt van aardappelen zijn o.a. groene aardappelen die ontstaan
als de aardappels tijdens de groei aan de oppervlakte komen worden ze groen en
zijn dan giftig. Aardappelziekte Phytophthora, deze schimmelziekte ontstaat vaak
in een vochtige en broeierige periode in de loop van het seizoen. Verwijder het
aangetaste loof heel voorzichtig van de tuin, dus nooit op uw composthoop!
Opslag aardappels. Dit zijn aardappels van het vorige seizoen en die tijdens het
rooien zijn achtergebleven, zij kunnen ziekte
kiemen bevatten.
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Aardappelen algemeen
Aardappelen zijn leden van de nachtschade familie met o.a. Aubergines, Paprika’s,
Tomaten en Spaanse peper. Kenmerkend zijn de karakteristieke bloemen die
dezelfde vorm kennen ondanks de verschillen in soort. Sommige aardappelen
produceren vruchtbaar zaad in de vorm van kleine tomaatachtige vruchten die
bovendien giftig zijn. Aardappels zijn er in verschillende rijpingsperioden, maar ook
in diverse variëteiten; bloemig voor puree, romig voor de smaak, vettig voor salades,
en voor diverse doeleinden, roosteren, frituren, bakken en natuurlijk voor de kook, er
valt veel te kiezen. We onderscheiden de teelt in vroege soorten, midden- en de late
rassen. In Frankrijk, Duitsland, België, Engeland en Nederland ligt het zwaartepunt
voor de Europese aardappelproductie. Afgelopen jaar werd er meer dan 30 miljoen
ton aardappelen van het land gehaald. Polen is de grootste aardappelproducent voor
de Oost-Europese lidstaten. Dit alles zullen de vorige bewoners in de Andes in Zuid-
Amerika waar de aardappel zijn oorsprong kent, nooit hebben kunnen voorzien.
Aardappelen leveren een grotere voedingswaarde per hectare dan rijst en in de
toekomst zal de aardappel het derde voedselgewas in de wereld zijn. Ontwikkelings-
landen gaan ook steeds meer over op het telen van aardappelen. Dat het op een
verantwoorde manier dient te gebeuren, en met kennis van zaken, leert ons het
verleden. Omstreeks 1845 zorgde de ziekte Phytophthora voor grote hongersnood in
Ierland. De aardappeloogsten mislukten door deze schimmelziekte en miljoenen
mensen stierven van de honger want de aardappel was het belangrijkste voedsel-
gewas. Veel Ieren in die tijd ontvluchten hun land en emigreerden o.a. naar Amerika.

Teelt en keuring in het afgelopen seizoen
De maand januari was met sneeuw en ijs een echte wintermaand gebleken ondanks
dat de Elfstedentocht net niet haalbaar bleek. Maart begon nog wel fris maar de
bollen komen voorzichtig boven de grond, winterakoniet kleurt uitbundig en de
sneeuwklokjes staan volop te klingelen zonder dat je ze hoort. De tuinders kijken
reikhalzend uit naar het begin van het seizoen en komen niet alleen de bestelling van
de zaden ophalen, ook de laatste boerenkool verdwijnt langzaam van de tuinen.
Half maart liet koning winter zich nog even doen gelden en was het een gure periode
met een koude wind uit noord en oost. Op 21 maart begint de lente maar je vraagt je
af wat bedoelen ze met de opwarming van de aarde. Eind maart, (begin april) gaan
de poters van de vroege soorten de grond in. In mei, verschijnen de vergeten
aardappelen (opslag) van vorig seizoen boven de grond en beginnen we onze
controle over de tuinen. Mede gezien dat er vorig jaar op ons complex de
aardappelziekte is ontstaan, proberen we zo goed mogelijk te controleren. Op 18 mei
constateerden we 29 tuinen waar de opslag te vinden was. 1Juni (26) en 19 juni (16)
planten moesten we noteren. De nieuwe oogst staat er in z’n algemeen goed bij en is
het wachten of de nieuwe oogst al in bloei staat en de knollen zich gaan vormen. Op
13 juli hebben we phytophthora geconstateerd op twee tuinen op BH 1. Op 15 juli
hebben we onze laatste ronde over de tuinen gelopen, 18 opslag planten hebben we
nog steeds gevonden, en hebben we melding gemaakt dat de gevreesde
schimmelziekte aanwezig was en dat goed opletten de boodschap was. Nogmaals
vermeld, mocht u vragen hebben over de plaatsbepaling, de teelt, hoe te handelen
bij eventuele ziektebeelden of over een ander teeltgedrag, dan kunt u ons altijd
vinden.

Jan Eelman, tuin 249 – John Duin, tuin 230.
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21. Contactpersonen diverse taakgroepen en commissies

In de loop van 2014 komen er meer contactpersonen van diverse taakgroepen.
Deze worden via borden zichtbaar gemaakt in Konkelboet.

Aanpassing huishoudelijk Reglem. Theo Zijp trj.zijp@kpnmail.nl
Winkel Piet van Bergen 0229-216310
Kantine inkoop en schoonmaak Jos /Trudy 236827/236766
Waterleiding beheer Hjalmar Munk t:0616552191
Drainagecommissie

Berkhout 1 Willem Pisano willempisano@live.nl
Berkhout 2 Berry Willemsen b.j.willemsen@kpnmail.nl

Poortgroep Dirk Tangeman tel: 218565
Tentoonstelling Tinie Bakker tel: 217401
Onderhoud groen Dick Bullee t:0651107086
Bouwcommissie Gerard Corbeau tel: 211388
Geschillencommissie Theo van Dijk tel: 233407
Tuinuitgifte Kees Schuil tel: 231942
Aardappelcommissie John Duin tel: 217160

Onderhoud Lijndraaier Dik van der Knaap tel: 242588
Bouwcommissie Lijndraaier J. Du Prie tel: 233873

22. Activiteitenkalender 2014
4  januari Nieuwjaarsborrel in de “Konkelboet”

Aanvang: 14:00 uur Einde: 17:00 uur

28 januari Algemene ledenvergadering in de kantine van VV Zwaluwen
Aanvang 19:30 uur Einde: 22:30 uur

8 maart Ophalen zaden etc. in de “Konkelboet” (contant betalen!)
Aanvang 10:00 uur Einde 12:00 uur

15 maart Ophalen zaden etc. in de “Konkelboet” (contant betalen!)
Aanvang 10:00 uur Einde 12:00 uur

29 augustus Inleveren werkstukken voor tentoonstelling 30 augustus
Aanvang 18:30 uur Einde: 20:30 uur

30augustus en Tentoonstelling
& 31augustus Aanvang: 10:00 uur Einde: 17:00 uur

22 november Snertfeest in de “Konkelboet”
Aanvang 15:00 uur Einde: 17:00 uur


