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Van de voorzitter
We kijken terug op een goed jaar.
Na de ledenvergadering werd het bestuur versterkt met een secretaris. Marianne
Schol bood zich spontaan aan en is sindsdien een zeer zorgvuldige officieuze
secretaris. Dit scheelde de andere bestuursleden heel wat werk.
Jacqueline van der Haagen-Pos schoof ook aan omdat zij als vertegenwoordiger van
de Lijndraaier Dik van der Knaap zou willen vervangen. Beiden zijn kandidaat om lid
van het bestuur te worden.
Een van onze belangrijke waarden is: Verantwoordelijkheid. Dat is waar we dit jaar
hard aan gewerkt hebben. We hebben een goed systeem opgebouwd, waardoor alle
leden die daartoe in staat zijn, in een taakgroep zijn opgenomen. Daardoor is de
composthoop nu bijvoorbeeld regelmatig open en is er een compleet nieuwe
slotenploeg actief.
Verder is er sprake van achterstallig onderhoud wat betreft de drainage, de paden en
de sloten. Dit heeft veel aandacht gehad en we hebben dit jaar een soort deltaplan
opgesteld wat betreft dit achterstallige onderhoud. Dit zal het komend jaar worden
uitgevoerd:
 Uitbaggeren van de drainagesloot
 Opknappen van paden
Wij worden als bestuur weleens benaderd dat we meer aan handhaving moeten
doen en strenger dienen te zijn.
Een mooie vereniging bouw je met elkaar en is niet afhankelijk van een kranig
optredend bestuur. Ik ga ervan uit dat, wanneer er problemen zijn, mensen dat in
eerste instantie zelf samen moeten oplossen. Uiteraard wil het bestuur daar
ondersteuning bij bieden.
Het bestuur geeft wel de kaders aan, mochten mensen zich daar niet aan houden
zullen we altijd met ze in gesprek gaan. Ik ga er niet van uit dat mensen willens en
wetens hun tuin verwaarlozen of dingen expres fout doen. Er zijn altijd redenen
waarom bij iemand het niet loopt zoals het zou moeten.
Op deze manier hebben we mensen kunnen helpen om hun tuin beter te
onderhouden, maar ook om tot de conclusie te komen dat het opzeggen van de tuin
de beste oplossing is.
Wanneer ik eens iemand meeneem naar ons volkstuincomplex hoor ik altijd: “Wat is
het hier mooi!” Dat is het ook, prachtige terreinen waar we trots op mogen zijn waar,
naast het onderhouden van de eigen tuinen, ook samen veel werk verzet wordt. Het
gras gemaaid, nieuwe elektriciteitspalen en regelmatig gezellige bijeenkomsten zoals
bijvoorbeeld het midzomersuikerfeest met heerlijk eten gemaakt door onze leden van
een andere cultuur.
Een mooie vereniging met een diversiteit aan mensen en tuinen waar ik als
voorzitter, en wij als bestuur graag leiding aan geven.
Klaas Visser
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Beste leden,
Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Die
zal worden gehouden op dinsdag 16 januari 2018 in de kantine van 'HCSV Zwaluwen 30’
aan de Berkhouterweg. Aanvang 19.30 uur. De koffie bij binnenkomst is gratis en u ontvangt
tevens 2 consumptiebonnen.

Agenda Algemene ledenvergadering 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening door de voorzitter en vaststelling van deze agenda
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 januari 2017
Terugblik door de voorzitter op het afgelopen jaar
Financiën: jaarstukken 2017
Verslag kascontrolecommissie voor het boekjaar 2017
Decharge penningmeester (stemming)
Meerjarenbegroting 2018-2022
Samenstelling kascontrolecommissie voor het boekjaar 2018
Voorstel samenstelling Bestuur met ingang van 2018

Pauze
11.
12.
13.
14.
15.

Korte uitleg persoonlijke pagina op de website
Onderhoud van de tuinen en oplevering bij opzeggen
Voorstel nieuwe leden Geschillencommissie met ingang van 2018
Overzicht leden 2017 en stand van zaken wachtlijst
Evaluatie taakgroepen 2017
Taakgroep aardappelen
Taakgroep burenhulp
16. Waterleidingnet
17. Rondvraag
18. Sluiting

Bijlagen bij de agenda van de ALV zoals deze te vinden zijn in dit Groene Boek en
op de website.
ad 3 Notulen van de Algemene ledenvergadering van 17 januari 2017
ad 5 Financiën: jaarstukken 2017
ad 6 Verslag kascontrolecommissie voor het boekjaar 2017 (mondeling)
Decharge penningmeester (stemming)
ad 8 Meerjarenbegroting 2018-2022
ad 10 Voorstel nieuwe leden Bestuur met ingang van 2018 en schema aftreden
ad 13 Voorstel nieuwe leden Geschillencommissie ingaande 2018, schema van aftreden
ad 14 Overzicht leden in 2017 en stand van zaken wachtlijst
ad 15 Evaluatie taakgroepen over 2017
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Verslag ALV 17 januari 2017

Er hebben 61 leden de presentielijst getekend. Daarnaast was het gehele bestuur
aanwezig.
1. Opening en vaststelling van deze agenda
Klaas Visser opent de ALV, de agenda wordt vastgesteld.
De bestuursleden stellen zich kort voor. De ALV neemt een minuut stilte in acht voor de in
2016 overleden leden.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er waren geen mededelingen. Ingekomen is een bericht van de heer Van de Berg waarin hij
een compliment geeft over de heldere financiële stukken. Verder is er een vraag van de
heer Schol over de situatie dat het bestuur werkt zonder uit haar midden een secretaris
aangewezen te hebben.

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 januari 2016.
Besluit 1 ALV: De ALV stelt notulen van de algemene leden vergadering van 12 januari 2016
ongewijzigd vast.

4. Financiën: jaarstukken 2016
Jos Mol geeft een toelichting op de jaarstukken 2016. Hierbij gaat hij in op een aantal
onderwerpen in en beantwoordt daarbij tevens de vragen van de ALV. Besproken worden de
Inkomsten (algemene toelichting), de uitgaven (algemene toelichting en specifiek over
verzekeringen, sociale activiteiten en water/stroomgebruik) en de afschrijvingen (algemeen
en over de methodiek).
Vervolgens geeft Jos Mol een toelichting op de balans en gaat in op het opgenomen bedrag
voor de waarborgsommen (€1400). Hij constateert verder dat de rente van de spaarrekening
(€83) nog toegevoegt dient te worden aan het eigen vermogen. Een vraagpunt blijft of het
opgenomen bedrag voor de waarde van de verenigingsgrond realistisch is.

Toezegging 1 bestuur:
De penningmeester zegt toe de gecorrigeerde versie van de financiële jaarstukken op de site
te zetten en daar de getekende verklaring van de kascommissie aan toe te zullen voegen.

5. Verslag kascontrolecommissie voor het boekjaar 2016
Besluit 2 ALV:
De ALV keurt de jaarrekening 2016 goed en verleent de penningmeester decharge.

6. Begroting 2017
Jos Mol geeft een toelichting op de opbouw van de begroting 2017 en gaat nader in op de
onderliggende posten. Hij geeft aan dat in de begroting de afgesproken verhoging van de
pacht nog niet is opgenomen. Dit wordt nog gecorrigeerd.
De ALV vraagt naar de hoogte van de post elektra. De hier opgenomen kosten zijn vooral
kosten voor het vervangen van de huidige electrapalen, niet voor verdere uitbreiding.

Besluit 3 ALV:
De ALV keurt de begroting 2017 goed (waarbij een correctie plaatsvindt voor het niet juist
berekenen van het totaal van de pacht; verhoging pacht per 2017 was niet doorgevoerd)

7. Samenstelling kascontrolecommissie voor het boekjaar 2017
Het bestuur heeft een voorstel gedaan over de samenstelling van de kascommissie.

Besluit 4 ALV:
De ALV keurt het voorstel goed de heer Kees Schuil en de heer Rob Hommes te benoemen
in de kascommissie en als reserve-lid de heer Theo Loos toe te voegen.
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8. Voorstel nieuwe leden Bestuur met ingang van 2017
Klaas Visser geeft een toelichting op het voorstel van het bestuur de heer Theo van Dijk te
benoemen als bestuurslid en de aftredende leden de heren Jos Mol en Dik van der Knaap te
herbenoemen. Vervolgens gaat hij in op het ontbreken van een secretaris binnen het huidige
bestuur. Hij geeft aan dat geen van de zittende bestuursleden deze taak op zich wil nemen.
Ook doet hij nogmaals een oproep aan de ALV voor een secretaris. Vervolgens worden een
aantal opties besproken zoals het inhuren van een secretaris en het opdelen van de taken
over meerdere personen. Geen van de aanwezigen meldt zich aan. Het bestuur is zich
bewust dat de situatie niet in overeenstemming is met de statuten van de vereniging en
zoekt op korte termijn een oplossing.

Besluit 5 ALV:
De ALV keurt het voorstel goed de heer Theo van Dijk met ingang van januari 2017 te
benoemen als algemeen bestuurslid en de heren Jos Mol en Dik van der Knaap te
herbenoemen.

9. Voorstel nieuwe leden Geschillencommissie met ingang van 2017
Klaas Visser geeft een toelichting op het voorstel tot benoeming van nieuwe leden in de
geschillencommissie. De te benoemen leden hebben verder geen andere taken binnen de
vereniging.

Besluit 6 ALV:
De ALV keurt het voorstel goed de heer Renée Lewis, de heer Kees van Meel en de heer
Henk Koerts met ingang van januari 2017 te benoemen als leden van de
geschillencommissie.
Voorafgaand aan de pauze wordt een korte documentaire/film getoond over tuinders op het
complex Berkhouterweg.

Pauze
10. Voorstel aanpassing Huishoudelijk Reglement
Willem Pisano geeft een toelichting op de voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk
reglement.
De ALV stelt na een korte discussie voor bij twee artikelen de tekst aan te passen. Het
bestuur neemt dat voorstel over en brengt alle te wijzigen artikelen (waarvan 2 met
aangepaste teksten) in stemming.

Besluit 7 ALV:
De ALV keurt het voorstel goed voor het wijzigen van het huishoudelijk reglement (waarbij
wat betreft de nieuwe teksten in artikel 2e “structureel” vervalt en in artikel 5a “en hun
genodigden” wordt toegevoegd).

Toezegging 2 bestuur:
Het bestuur zegt toe het gewijzigde huishoudelijke reglement op de site te zetten.

11. Overzicht leden in 2016 en stand van zaken wachtlijst
Jos Mol geeft een korte toelichting: het totaal aantal leden bedraagt 221.

12. Evaluatie taakgroepen 2016
Klaas Visser geeft aan de hand van een presentatie de stand van zaken betreffende de
taakgroepen op complex Berkhouterweg. De ALV vraagt zich af hoe een goed beeld is te
krijgen van de bezetting van de verschillende taakgroepen en daarmee ook van de leden die
niet bij een taakgroep zijn aangesloten. Jos Mol geeft aan dat dit overzicht op de website in
te zien is. Ook heeft het bestuur zicht op welke leden nog niet deelnemen. Het doel is in
2017 alle leden te hebben ingedeeld.
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Vervolgens geeft Dik van der Knaap een toelichting op de werkwijze op complex Lijndraaier
en noemt de belangrijkste plannen/aandachtspunten voor 2017.

13. Rondvraag
De ALV vraagt naar de contacten met het regionaal archief; naar de mogelijkheid voor een
eerstejaars tuinder om een huisje te plaatsen; naar regels bij het stoken van een houtkachel
(tevens wordt overlast van rook gemeld) en de noodzaak te controleren op ziektes in
fruitbomen.

Toezegging 3,4,5 bestuur:




de huur overeenkomst wordt zo aangepast dat het bouwen van opstallen in het
eerste jaar van huur mogelijk wordt waarbij steeds het bouwprotocol leidend is
het bestuur gaat na of het gewenst is een jaarlijkse controle van fruitbomen op
ziekten in te voeren
het bestuur gaat In overleg met een tuinder die overlast veroorzaakt door veelvuldig
onjuist gebruik van de houtkachel.

14. Sluiting
Klaas Visser sluit de vergadering.
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Financiën: jaarstukken 2017
Financieel overzicht 2016-2017
Inkomsten
Boekingspost
Pacht
Lidmaatschap
Winkel
Kantine
Rente Spaarrekening
Freeswerk

Uitgaven
Boekingspost
Sleutels
Administratie +vergaderkosten
Afvalverwijdering
Afschrijvingen
Bankkosten
Belastingen
Bestuurskosten
Diversen
Drainage
Electragroep
Electrarekening
Gas
Gebouwen
Groengroep
Kruisposten
Mach.onderh.rep.brandst.
Complex Lijndraaier
Onderhoud Berkhout
Ongediertebestrijding
Padengroep
Rente lening 2016
Rente lening 2014
Sociale activiteiten
Verzekeringen leden
Verzekeringen vereniging
Waterrekening Berkhout
Waterrekening Lijndraaier
Watergroep

Inkomsten
€
17.296
€
3.676
€
3.002
€
2.490
€
33
€
140
€
26.638

Uitgaven
€
€
€
€

Inkomsten
€
190
€
€
€
€
€
€
€
182
€
€
€
147
€
€
€
€
10.201
€
40
€
€
€
€
135
€
€
€
€
968
€
126
€
€
€
85

Uitgaven
Totaal
€
192 €
€
552 €
€
148 €
€
1.730 €
€
207 €
€
1.101 €
€
723 €
€
348 €
€
737 €
€
829 €
€
414 €
€
415 €
€
1.199 €
€
175 €
€
10.389 €
€
1.610 €
€
1.149 €
€
720 €
€
348 €
€
1.213 €
€
576 €
€
174 €
€
342 €
€
995 €
€
706 €
€
2.058 €
€
282 €
€
509 €

€

Reultaat boekjaar
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€

€
€

12.074 €

Totaal
€
€
€
€
€
- €
3.665 €
52
60
2.479
1.073

29.843 €

Begroot
17.244 €
3.616 €
523 €
1.417 €
33 €
140 €
22.973 €

17.000
3.215
950
1.200
30
100
22.495

Begroot
-2
-552
-148
-1.730
-207
-1.101
-723
-166
-737
-829
-267
-415
-1.199
-175
-188
-1.570
-1.149
-720
-348
-1.078
-576
-174
-342
-27
-580
-2.058
-282
-424

60
130
160
1500
180
1140
850
0
500
750
540
200
600
200
0
700
1000
100
300
2000
576
174
700
990
1500
1140
178
500

-17.768

16668

5.205

Pagina 8

Volkstuindersvereniging

Hoorn en Omstreken

Afschrijvingen Machines
Afschrijvingen Machines
Gemaalpomp febr 2015
Grasmaaier lijndraaier (2016)
Kachel Konkelboet (2016)
Gastel Konkleboet (20160
Partytent (2016)
Boiler (2016)
Laptop en printer (2016)
Drainage pomp
Kantensnijder (2017)
Onderwatermaaier (2017)
Totaal waarde

Waarborgsommen
Waarborgsommen (borg)
Stand 31-10-2016
In
Uit
Stand 31-10-2017

Afschrijving in
10 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
3 jaar
3 jaar
5 jaar
5 jaar

Aanschaf waarde
€
6.400
€
900
€
1.250
€
159
€
489
€
283
€
393
€
288
€
895
€
790
€
11.848

€
€
€
€

8.184
1.054
-704
8.534

Aankoopwaarde grond
Machines
Voorraad Winkel
Voorraad Kantine
Saldo Bankk en Kas

€
€
€
€
€

2016
93.644
8.039
111
125
17.589

Naar Balans

€

BALANS per 31 Oktober 2017
ACTIVA

Bank en Kassaldi 31-10-2017
ING Spaarrekening
Ing lopende rekening
Kasgeld
Totaal

Restwaarde 2016
€
5.120
€
720
€
1.000
€
127
€
391
€
226
€
262
€
192

€

Afschrijving 2017
€
640
€
180
€
250
€
32
€
98
€
57
€
131
€
96
€
95
€
152
8.038 €
1.730

Restwaarde 2017
€
4.480
€
540
€
750
€
95
€
293
€
169
€
131
€
96
€ 800
€ 638
€
7.993

PASSIVA
€
€
€
€
€

119.508 €
€
€
€
€
€

2017
93.644
7.993
100
137
19.349

EIgen vermogen
Lening ABN Amro
Lening van leden 2012
Lening van leden 2014
Lening leden 2016
Waarborgsommen

121.223 Naar Balans
2.016
14.688
2.898
22
17.608

€
€
€
€
€

€
€
€

2016 €
87.774 €
€
€
4.350 €
19.200 €
8.184 €

2.017
92.979
4.350
15.360
8.534

€

119.508 €

121.223

€

2.017
14.702
4.633
14
19.349

Toelichting

Het verenigingsjaar wordt afgesloten met een positief saldo van € 5.205,U ziet dat een aantal posten een begrotingsoverschrijding tonen en andere juist weer
niet.
Aan de inkomstenkant lopen we aardig in de pas. De winkel toont echter al langer
een tendens van minder opbrengsten. De kantine daarentegen iets meer.
Aan de uitgavenkant zien we verschillen ten opzichte van de begroting. Door de
hevige wateroverlast op Berkhout één is er meer uitgegeven aan materialen voor
drainage en aanvullen van grond. Dit laatste is geboekt onder “Onderhoud Berkhout”.
De uitgave voor gebouwen is meer dan begroot. Dat komt door extra onderhoud en
het bouwen van kasten en een af te sluiten ruimte in de kantine.
Machine en machine-onderhoud is een hogere uitgavenpost geworden. Door
aanschaf van materieel (machine om de slootkanten te maaien en een kantensnijder)
en noodzakelijk onderhoud van de aanhanger.
Kruisposten is een post van verschuivingen tussen kas en bank of andere kosten die
doorgeschoven moeten worden (zoals verkoop huisjes). Normaal gesproken is deze
post € 0. Maar omdat sommige betalingen net niet in het ene jaar vallen komt een
verschil van € 188,- naar voren.
Door het slechte weer kon de aanpak van de paden maar deels plaatsvinden. Een
post van € 2250,- wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Dat geldt ook voor het
uitbaggeren van de drainagesloot (begroot op € 1250).
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Onze boekhouding werkt niet met vorderingen die er op 31-12-2017 zijn. Zo zijn er
na 31-10-2017 nog betalingen gedaan of zijn er ontvangsten binnen gekomen. Die
worden in het volgende boekjaar verwerkt. Met name een post van de verzekering
van € 768 aan de uitgavenkant en wat kleine te ontvangen bedragen.
Door aflossing op de lening van 2016 is de schuld van de vereniging gedaald met €
3840,-,
Een toelichting op diverse begrotingsposten vindt u op de website.
Jos Mol,
Penningmeester.
Het bestuur stelt de ALV voor de jaarstukken 2017 goed te keuren.

Verslag kascontrolecommissie voor het boekjaar 2017

Het bestuur stelt de ALV voor de penningmeester decharge te verlenen.
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MeerjarenBegroting 2018-2022

Meerjarenbegroting 2018-2022
Pacht en lidmaatschap
Winkel
Kantine

*

Freeswerk
Rente Spaarrekening

1)

2018
2019
2020
2021
2022
€ 21.000 € 21.000 € 21.000 € 21.000 € 21.000
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300
€ 150
€ 150
€ 150
€ 150
€ 150
€ 20
€ 20
€ 20
€ 20
€ 20
€ 23.070 € 23.070 € 23.070 € 23.070 € 23.070

Administratie +vergaderkosten 1)

€ 600

€ 600

€ 600

€ 600

€ 600

)

Afvalverwijdering
Afschrijvingen
Bankkosten
Belastingen

1

€ 150
€ 1.700

€ 150
€ 1.700

€ 150
€ 1.700

€ 150
€ 1.700

€ 150
€ 1.700

1)

€ 150
€ 1.200

€ 160
€ 1.200

€ 170
€ 1.200

€ 180
€ 1.300

€ 190
€ 1.300

Bestuurskosten
Drainage 1
Elektragroep
Elektrarekening
Gas
Gebouwen
Rente lening 2016
Mach.onderh.rep.brandst.
Complex Lijndraaier

1)

€ 800
€ 1.500
€ 800
€ 450
€ 400
€ 750
€ 460
€ 1.500
€ 1.465
€ 750

€ 800
€ 600
€ 300
€ 475
€ 400
€ 300
€ 345
€ 800
€ 2.215
€ 500

€ 800
€ 600
€ 300
€ 500
€ 400
€ 750
€ 230
€ 2.000
€ 1.515
€ 500

€ 800
€ 600
€ 600
€ 575
€ 400
€ 300
€ 115
€ 1.600
€ 1.515
€ 500

€ 800
€ 1.800
€ 600
€ 600
€ 400
€ 300
€0
€ 1.600
€ 1.065
€ 500

€ 300
€ 3.000
€ 174
€ 460
€ 400
€0
€ 1.500
€ 1.200
€ 300
€ 600

€ 300
€ 3.500
€ 174
€ 345
€ 400
€0
€ 1.500
€ 1.400
€ 320
€ 2.000

€ 300
€ 1.500
€0
€ 230
€ 400
€0
€ 1.500
€ 1.600
€ 340
€ 2.000

*

*

*

Onderhoud Berkhout
Ongediertebestrijding
Padengroep
Rente lening 2014
Rente lening 2016
Sociale activiteiten
Verzekeringen leden
Verzekeringen vereniging
Waterrekening Berkhout
Waterrekening Lijndraaier
Watergroep
Wegonderhoud

1)
*
*

*
*
*

Totaal Inkomsten
Totaal uitgaven
Verwacht resultaat

Aflossing lening 2014
Aflossing lening 2016

Groene boek 2018

€ 300
€ 300
€ 750
€ 750
€0
€0
€ 115
€0
€ 400
€ 400
€0
€0
€ 1.500 € 1.500
€ 1.600 € 1.600
€ 360
€ 380
€ 600
€ 600
€ 4.500 € 5.000
€ 20.609 € 20.484 € 19.285 € 21.060 € 22.135
€ 23.070 € 23.070 € 23.070 € 23.070 € 23.070
-€ 20.609 -€ 20.484 -€ 19.285 -€ 21.060 -€ 22.135
€ 2.461 € 2.586 € 3.785 € 2.010
€ 935

*

€0
€0
€0

€ 4.300
€ 3.840
€ 8.140

€0
€ 3.840
€ 3.840

€0
€ 3.840
€ 3.840

€0
€0
€0
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Toelichting bij de begroting:
*Dit zijn posten die grotendeels vastliggen en slechts kleine variaties laten zien.
1) Deze posten zullen weinig fluctueren
De drainage groep wordt in 2018 ondersteund door het laten uitbaggeren van de
drainagesloot. Dat doen we in 2022 weer.
De Elektragroep heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd en de nieuwe voorzieningen
worden op het moment geplaatst. We verwachten daar, na 2019, geen grote
investeringen meer.
Bij Machine-onderhoud zijn de afgelopen jaren investeringen gedaan. Veel materiaal
is aan vervanging toe. Deze post houden we hoog in de begroting.
Op Complex Lijndraaier zullen investeringen worden gedaan volgens een ingediende
begroting voor 5 jaar.
Het noodzakelijk onderhoud aan de paden zal zijn beslag moeten krijgen in 2018,
2019 en 2020.
In 2018 zullen we kijken hoe het verder gaat met de watervoorziening op het terrein.
Eventuele aanpassing kan dan vanaf 2020.
De asfaltwegen op het terrein worden steeds slechter en behoeven zeker onderhoud.
Daarin wordt voorzien vanaf 2021.
Met deze meerjarenbegroting houdt de vereniging voor deze periode het geld dat op
de spaarrekening staat (€ 19000,-) min of meer in tact of realiseert mogelijk een
kleine groei, afhankelijk van het resultaat door de jaren heen.
Vanaf 2021 is de vereniging schuldenvrij. Door de lening van 2016 is dit eerder dan
gepland.
U ziet dat er in alle jaren een positief resultaat wordt verwacht. Afhankelijk van
onverwachte en noodzakelijk geachte kosten, zal dit bedrag nog kunnen dalen. Een
positief resultaat zal aan de reserves worden toegevoegd. Het is goed om een
reserve aan te houden. Mogelijk komt het terrein van de spoortuinders in de
aanbieding. Dat, mede gelet op mogelijke ontwikkelingen rond het Zwaluwenterrein
en een eventuele fusie met Hollandia. Ook kunnen we in de toekomst denken aan
een beter poortsluitingssysteem.
Het kan altijd zijn dat zich onverwachte omstandigheden voordoen. Daarvoor is nu
voldoende reserve.
Jos Mol, penningmeester
Het bestuur stelt de ALV voor de begroting 2018 goed te keuren.
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Samenstelling kascontrolecommissie voor het boekjaar 2018
Mondeling ter vergadering.
Voorstel nieuwe leden Bestuur met ingang van 2018 en schema aftreden
Schema van aftreden is functiegebonden. Indien iemand een functie overneemt blijft het
schema van aftreden ongewijzigd.
Statutair treedt de voorzitter af, het bestuur stelt aan de ledenvergadering voor om Klaas
Visser te herbenoemen als voorzitter van onze vereniging.
Ook Willem Pisano (algemeen lid Berkhouterweg) is aftredend, het bestuur stelt voor hem te
herbenoemen.
Het bestuur stelt verder voor om Marian Schol te benoemen als lid van het bestuur, Marian is
bereid de functie van secretaris in te gaan vullen.
Tussentijds aftredend is Dik van der Knaap, bestuurslid voor de Lijndraaier. Het bestuur
draagt Jacqueline van der Haagen-Pos voor als bestuurslid vanuit complex Lijndraaier.
Bestuur: schema van aftreden:
Functie
Voorzitter (KV)
Secretaris (vac)
Penningmeester (JM)
Alg. lid 1 BHW (WP)
Alg. lid 2 BHW (TvD)
Alg. lid 3 LD (DvdK)

2015
X

2016

2017 2018
X

X

2019

2020 2021
X

X
X

X

2022
X

X
X

X

X
X

X

X
X

Voorstel samenstelling Geschillencommissie met ingang van 2018
Conform het schema van aftreden is Renée Lewis aftredend. Het bestuur stelt voor de heer
Lewis te herbenoemen.
leden geschillencie.
Renée Lewis
Kees van Meel
Henk Koerts

2015
X

2016

2017 2018
X

X

2019

2020 2021
X

X
X

2022
X

X

Digitalisering ledenadministratie
In 2016 is een begin gemaakt met digitalisering van de administratie omdat er veel
verschillende werkwijzen waren, er veel handwerk moest worden verricht en teveel mensen
bij een onderdeel waren betrokken. Ook ontbrak een goede samenhang.
Ledenadministratie, facturering en tuinuitgifte
Inmiddels is er een website waarin de ledenadministratie is opgenomen, het tuinregister is
geplaatst, de winkel is ondergebracht en alle documenten (algemene informatie,
nieuwsbrieven, statuten, huishoudelijk reglement) zijn ondergebracht. Daarmee zijn statuten
en huishoudelijk reglement toegankelijk geworden voor de leden. Tuinuitgifte kan nu met een
druk op de knop de berekeningen maken voor tuinuitgifte, wisselen van tuinen en opzeggen.
Dit alles achter een beveiligd wachtwoord. De facturering is ook geautomatiseerd. Nieuwe
leden kunnen zich aanmelden via de website en krijgen direct informatie, vervolgens worden
zij door tuinuitgifte gebeld. Na betaling van het lidmaatschapsgeld krijgen zij per mail
uitgebreide info.
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De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun gegevens (naam, adres,
woonplaats, wachtwoord, emailadres) op de pagina: mijn gegevens beheer.
Met de leden zonder e-mail adres wordt op een analoge manier gecommuniceerd.
Gaarne dan ook zelf uw e-mail adres muteren als dat veranderd is.
Privacy
Natuurlijk is veel aandacht besteed aan de privacy. Deze is voldoende gewaarborgd. Ook is
in het huishoudelijk reglement een privacy-artikel opgenomen.

Aantal leden en wachtlijst:
Status
Aspirant lid
Leden zonder tuin
Medetuinders
Spoortuinders
Tuinders
Wachtlijst
Totaal

2016
16
8
10
3
170
8
215

2017
20
8
10
3
172
5
218

Er zijn in het jaar 2017 40 uitschrijvingen geweest. Er was voldoende aanwas zodat het
ledenbestand is gegroeid naar 218.

Bijdrage van de taakgroepen Berkhouterweg
Verslag coördinatie taakgroepen
Eén van de speerpunten van het bestuur voor afgelopen tuinjaar was om alle tuinende leden
in een taakgroep onder te brengen. In een aantal nieuwsbrieven werd de oproep gedaan dat
leden hun keuze voor een taakgroep kenbaar konden maken. Daarna zijn leden die zich nog
niet hadden aangemeld, door de secretaris per email benaderd. Gelukkig kwam hier
response op en een enkeling die nog niet had gereageerd is door ons aan een taakgroep
gekoppeld. We kunnen nu stellen dat, zo goed als, iedereen in een taakgroep werkzaam is.
Leden met een specifieke taak, leden met een lichamelijke beperking en of ouderdom zijn
ondergebracht in de taakgroep “Leden met een individuele taak”. Verder zijn dit jaar een
paar groepen toegevoegd zoals de bosmaaiploeg, burenhulp en begeleiding nieuwe
tuinders. Eenmaal per jaar worden alle coördinatoren van de taakgroepen uitgenodigd om
met het bestuur te brainstormen over hun plannen, wensen, begroting en personele
bezetting. Om de communicatie (vice versa) tussen de coördinatoren van de taakgroepen en
het bestuur soepel te laten verlopen, zijn de groepen verdeeld over Jos, Willem en Theo.
We kunnen nu stellen dat de meeste groepen voldoende bezet zijn, maar de sloot-water-en
drainageploeg kan nog versterking gebruiken. De aardappelcommissie en de
ongediertebestrijding worden al jarenlang door dezelfde personen gedaan en om de
continuïteit van deze groepen te waarborgen, zijn we op zoek naar leden die een tijdje met
deze groepen willen meelopen om te zijner tijd deze taken over te nemen. Alle informatie
over de taakgroepen en hun leden vinden jullie op de website van de vereniging.
Het bestuur dankt alle leden van de taakgroepen voor hun inzet en is vol vertrouwen dat we
in 2018 ook weer op jullie kunnen rekenen.
Willem Pisano
Jos Mol
Theo van Dijk
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Jaarverslag elektra-voorzieningen complex Berkhouterweg.
Ons elektra clubje breidt aardig uit. We zijn dit jaar verder gegaan met vier man te weten
Peter Bontekoe, Theo van Dijk, Ben Sterenborg en ik, John Beemsterboer. In de loop van
het jaar zijn daar twee leden aan toegevoegd : Eva Nijland en Nuri Goktas.
We zijn bezig geweest om de veldpalen met elektra voorziening te vervangen. Daartoe is er
bij de hoek naar de parkeerplaats Konkelboet een ontwerp geplaatst om te testen.
Aanvankelijk leek het ontwerp wel geschikt, maar na enkele storingen en de wankele
opstelling in ogenschouw genomen, besloten we hier niet mee door te gaan. Na wat
brainstormen zijn we op de robuuste paal uitgekomen zoals die bij Dirk Tangerman is
geplaatst. Ook hebben we er een nachtlamp met zonnecellen op geplaatst. Voor het pad
naar de Konkelboet is dat wel fijn om late bezoekers wat bij te lichten. Voor de overige palen
gaan we die lampen uit kostenoverweging vooralsnog niet plaatsen.
Eenieder zal gemerkt hebben dat de vervanging van de oude kastjes hard nodig is en het
mag niet lang meer duren voordat ze vervangen worden. We schieten al aardig op met het
schilderen en monteren van de stopcontacten op de nieuwe palen en de verwachting is dat
bij het begin van het nieuwe jaar de eerste palen de grond ingaan. Er is niet bespaard op
hout en als we naar de doorsnede van de palen kijken, vertrouw ik erop dat ze tegen een
stootje kunnen zoals bijvoorbeeld van een kruiwagen gevuld met grond en weer voor een
aantal jaren meegaan.. We hadden een budget van 750 euro voor dit jaar om de helft van de
palen te kunnen maken. We hebben met dit budget 10 palen compleet kunnen maken en
hebben nog enig materiaal over voor twee stuks. In totaal moeten er 14 palen worden
vervangen. Met wat extra geld kunnen we komend jaar alle palen vervangen.
8-11-2017
John Beemsterboer
Tuinboek
Bij de laatste jaarvergadering dacht ik "ik kan nog een poosje de bestuursvergaderingen
notuleren". Mis, de dag erna meldde Marian Schol zich als secretaris aan, dus aan het
bijwonen van de vergaderingen kwam een einde. In overleg met het bestuur werd voor mij
iets anders passend bij mijn ervaring van het tuinkeuren gezocht. Het werd het coördineren
van de nieuwe tuinders.
Veel mensen dromen van een stukje tuin, waarop een huisje niet mag ontbreken. Welnu, wil
men dat op de Berkhouterweg, dan zal men zich eerst moeten bewijzen. Want in principe
krijgen de tuinders een stukje van 100 m2 en moeten de tuin goed onderhouden. Is dit niet
zo gebleken aan het eind van het jaar dan wordt hen geen contract aangeboden.
Mijn nieuwe taak betekent voor mij af en toe mijn neus laten zien en de tuinder vragen hoe
alles gaat en of ze bepaalde problemen hebben. Soms gewoon in het voorbijgaan even een
praatje maken, of een praktische aanwijzing geven. Al heel snel zie je welke tuinders nooit
eerder een tuin hebben gehad en in het wilde weg zijn begonnen en wie wel ervaring
hebben. En wat je ook merkt is dat jammer genoeg een aantal tuinders na een kort tijdje de
moed in de schoenen zakt of er geen tijd meer in willen stoppen. Maar gelukkig ontmoet je
ook tuinders die aan het eind van het jaar met hun tuin in de wolken zijn. Ik heb hiermee
allerlei soorten ervaringen opgedaan. Een van de leukste was wel dat één van de tuinders
tegels wilde hebben om paden aan te leggen terwijl een ander daar juist vanaf wilde.
Tuinders zien mij wel voorbijlopen op delen van het complex waar ik weinig kom en denken
dan dat de tuinkeuringen nog steeds bestaan, maar aangezien de meeste leden niet
overliepen van enthousiasme om mee te keuren, laat staan het van mij over te nemen, zijn
er helaas geen keuringen/prijzen meer voor de beste tuinen.
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Zelf tuinier ik al ruim twintig jaar. Inmiddels ken ik een flink aantal leden. Natuurlijk spreek ik
ook wel oudere tuinders en hoor problemen aan die met leeftijd te maken hebben. Het is dan
goed om ook hen een luisterend oor te kunnen bieden.
Ik hoop deze taak ook volgend jaar te kunnen doen.
Els Stumpel, complex Berkhouterweg tuin 281

De Bijenheemtuingroep
Voor al diegenen die niet precies weten welk stuk tuin de bijenheemtuin is: dat is het stukje
grond voor de compostbakken. Dat stukje met die mooie boom in het midden, die leuke
paadjes en inheemse planten. Helaas lag het de laatste tijd verscholen achter een haag en
onder heel veel wilde wingerd. De afgelopen 2 maanden is er nieuw leven in de groep
geblazen en zijn we vol goede moed begonnen met opschonen. De indeling wordt wat
aangepast. De paden her en der iets verlegd. De hoofdingang ligt inmiddels niet meer naast
de compostbak maar meer ter hoogte van de mooie boom. Heel veel meidoorn is verwijderd
zodat je zonder kleerscheuren weer een rondje kunt lopen. In het voorjaar zal de beplanting
weer op orde worden gemaakt. Ons streven is om er een meer open, uitnodigende tuin van
te maken waar iedereen doorheen kan lopen om te zien wat er zoal groeit en bloeit. Een
kopje koffie te drinken onder de boom of een wijntje. Hebt u nog geen plek in een werkgroep,
schroom dan niet en kom bij ons de handen uit de mouwen steken. We kunnen nog wat
mankracht gebruiken.
Graag tot ziens in de Bijenheemtuin, om te helpen of te kijken.
Nelleke Beenker
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Bouwcommissie complex Berkhouterweg
De kassen en huisjes zijn in april en oktober weer door de bouwcommissie bekeken. In april
waren er drie bouwsels waar iets aan mankeerde. Kleinigheden: een kapotte ruit, een verfje
en een witte te opvallende kast. Alles werd keurig opgelost. In oktober hadden we geen
aanmerkingen. Het geheel stond er netjes bij. Waar we voor willen waarschuwen zijn de
goedkope kassen met ramen van 3 of 4 mm polycarbonaat. Dit laatste moet tenminste 6 mm
zijn, anders waaien bij storm de ramen uit de sponningen is de ervaring.
Verder nog enige algemene opmerkingen: vraag advies aan de bouwcommissie bij
verandering van kas of huisje, lees het bouwprotocol met gegevens, gebruik de
aanvraagformulieren wanneer u gaat (ver)bouwen en ruim uw gewasbescherming voor
december op.
Formulieren en protocol bestellen via de website van de vereniging http://www.vtvhoorn.nl of
bij de bouwcommissie.
Tenslotte wensen wij ieder een plezierig en vruchtbaar nieuw tuinjaar toe.
Peter Bakker, tel. 243443, peba@kpnmail.nl
Gerard Corbeau, tel. 211388

Een verslagje van de bezigheden van de maaiploeg complex Berkhouterweg.
We zijn dit jaar eind Maart begonnen met maaien en de laatste maaibeurt was eind oktober.
Soms was het niet bij te houden hoe hard het gras groeide en soms kon er niet gemaaid
worden vanwege de nattigheid. Ook is de maaier even weg geweest voor reparatie.
Met een ploegje van acht personen is het goed bij te houden en heeft eenieder eens in de
vier weken een maaibeurt. Door omstandigheden kon één persoon niet meer meedoen maar
die lege plek is voor het volgende seizoen opgevuld zodat we weer met acht zijn. De
plannen voor het volgend seizoen zijn dezelfde als altijd: elke week maaien zodat de
graspaden er mooi bij liggen.
Groet Marieke Wester tuin 247

De Slootkantploeg,
Dit jaar zijn wij gestart met een nieuw enthousiast team.
Om de wallekanten schoon te maken hadden wij de beschikking over een aantal zeisen en
harken op een lange steel waarmee met heel veel menskracht het riet en de planten aan de
slootkant konden worden weggesneden of losgewoeld. Wat een helse klus zou dat worden
om al de verenigingslootkanten handmatig schoon te maken.
Al doende zijn wij eens gaan rondkijken hoe wij dit zware en langdurige werk efficiënter
konden aanpakken. Na enig speurwerk zijn wij tot de conclusie gekomen dat er prachtige
machines bestaan waarmee het zware werk zeker 10 keer zo snel kan worden uitgevoerd.
Na overleg met het bestuur hebben wij een geschikte motorheggenschaar met een lange
steel kunnen aanschaffen waarmee het riet en andere waterplanten onder water kan worden
afgesneden.
Wat een verademing. Het mechanisch snijden van het riet en planten gaat nu in een hoog
tempo en iedereen heeft er weer plezier in.
Ymé, Klaas, Maarten en Mark bedankt voor jullie inzet en tot volgend jaar.
Kees Schuil.
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Jaarverslag complex Lijndraaier
Of het grotendeels mislukken van
klimaattoppen in de afgelopen jaren en de
daaruit voortvloeiende conclusie dat we zelf
meer aan het klimaat kunnen doen, of dat
het wantrouwen in ons systeem van
voedselproductie de belangrijkste oorzaak
is van de populariteit van volkstuintjes,
weten we natuurlijk niet. Wij hebben op het
complex aan de Lijndraaier nog geen
enquête gehouden, maar constateren wel
dat iedereen met veel plezier aan het werk
is. Bij de werkbeurten kwamen meer
mensen opdraven dan vorig jaar en vrijwel
alle tuinen zijn in gebruik. Het complex ligt er mooi bij en de bedoeling is dat ook in 2018 zo
te houden. Wij onderschrijven dan ook de strekking van een artikel over moestuinen dat op
8 april 2017 in het NHD verscheen onder de kop “Vooral pret als rendement: “Het plezier dat
mensen eruit halen is onbetaalbaar. Het is gewoon leuk om in de aarde te wroeten”. En dat
plezier zie je terug als je over ons complex loopt!
Het afgelopen jaar is ook flink gewerkt door allerlei commissies. Behalve in de aanblik van
het gehele complex is dat ook zichtbaar in de aanleg van een aantal extra watertappunten en
het aanbrengen van een gedeelte van een dakgoot aan ons tuinhuisje. De bijentuin heeft nu
ook een bijenkast gekregen en er zijn al veel tuinbordjes gemaakt, waarvan de meest
creatieve ontwerpen in de prijzen zijn gevallen. Door de relatief vele tuinwisselingen zijn er
nogal wat nieuwe tuinders gekomen. Wij hebben de indruk gekregen dat zij zich al snel thuis
voelden in ons midden.
Jacqueline gaat veel taken van Dik overnemen in 2018. Wij zullen komend tuinjaar, zoals
gebruikelijk, weer drie of vier werkochtenden hebben met gezamenlijk koffie met cake, altijd
heel gezellig om elkaar te spreken en gezamenlijk aan de slag te zijn. De dinsdag daaraan
voorafgaand is het overleg van de tuincommissie.
Voor 2018 staat op onze planning om het sanitair in het tuinhuisje aan te pakken en het
laatste stuk van de dakgoot aan te brengen. Ook een tegelpad bij de ingang vanaf Avondlicht
en een pad in de bijentuin moeten gerealiseerd worden. Verder willen wij een eerste aanzet
geven tot het aanbrengen van drainage op ons complex.
In de volste verwachting dat wij ook volgend jaar samen blijven werken om ons
tuinencomplex naar behoren te laten functioneren, wens ik u allen namens het bestuur een
goed nieuw jaar toe en een rijke oogst in 2018.
Ben Leek, complex Lijndraaier

Tuinochtenden complex Lijndraaier
Aanvang 9 uur, koffie om half 11.
Zaterdag 24 maart 2018
Zaterdag 26 mei 2018
Zaterdag 8 september 2018
Zaterdag 20 oktober 2018 als reserve dag
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Voedselbank
Al heel wat jaartjes is onze vereniging sponsor van de Voedselbank. Ook dit jaar hebben wij
dit weer waar gemaakt in de vorm van gedoneerde groenten en fruit.
Op de donderdagochtenden tijdens het oogstseizoen hebben we onze rondjes over het
complex gemaakt om oogstdonaties op te halen bij gulle medetuinders. Dit jaar mochten we
ook heel wat groenten en fruit ophalen bij de Lijndraaier waar Lida de donaties verzamelt en
op de afgesproken tijd aan ons afgeeft aan de poort.
Bij de Voedselbank worden onze groenten en fruit dankbaar ontvangen. Het gaat daar in de
koeler en komt de volgende dag op een aparte tafel waar cliënten op verzoek iets kunnen
meekrijgen. Elke week wordt alles wat we inbrengen uitgegeven (alleen snijbiet nemen we
niet meer mee want dat bleef liggen, te onbekend misschien).
Voor de Voedselbank is het heel moeilijk om aan voldoende verse groenten en fruit te komen
dus zijn onze bijdragen wel heel welkom.
Volgend seizoen laten we jullie weer weten wanneer er opgehaald gaat worden. Het is dan
altijd op de donderdagochtenden tussen half elf en kwart over elf en bij de Lijndraaier om half
twaalf. Op complex Lijndraaier is sinds kort Lida het aanspreekpunt voor deze activiteit. Ook
namens de Voedselbank willen we alle donateurs van oogst heel hartelijk bedanken voor de
giften. We hopen volgend jaar weer veel kratten vol groenten en fruit af te mogen leveren bij
de Voedselbank vanwaar het allemaal heel goed terecht komt.
Clint en Ina, complex Berkhouterweg, tuin 316

Aardappelteelt
De aardappel in de geschiedenis
De aardappel heeft maar ruim twee eeuwen nodig gehad om van een volslagen onbekende,
een van onze belangrijkste voedingsgewassen te worden. Hij is familie van de tomaat
(nachtschade) en komt van oorsprong uit het Andesgebergte. Ontdekkingsreizigers hebben
in de 16e en 17e eeuw knollen meegenomen naar onze westerse wereld. Al werd het gewas
in de zeventiende eeuw ingevoerd, het duurde nog een groot aantal jaren voor het algemeen
als onze voornaamste voedselbron werd geaccepteerd. Omstreeks 1845 ontstond er een
ware ramp. De Ierse bevolking was in die tijd afhankelijk geworden van de aardappelteelt als
voedselbron. In het Ierland van die tijd ontstond er, in verband met aardappelziekte, een
periode van voedselschaarste met daarmee verbonden een hongersnood van ongekende
omvang. Miljoenen Ieren zijn als gevolg daarvan overleden of zijn hun land ontvlucht naar
landen als Amerika of Australië. En dan te bedenken dat in de huidige tijd ontstellend veel
soorten aardappelen in de handel zijn, niet alleen in vroege- middel- of late rassen maar ook
nog onderverdeeld in frites- vastkokende- of kruimige soorten.

Het telen van aardappelen
Aardappelen groeien het best in vruchtbare grond die licht en los gewerkt moet zijn en het
liefst organische meststof moet bevatten. Kalkhoudende grond is niet geschikt omdat deze
schurft in de hand werkt. Hoewel de aardappel een gewas is dat goede bemesting vraagt,
bemest nooit teveel. Het zorgt voor een loofrijk gewas dat bij vochtige weersomstandigheden
gevoelig is voor aantastingen omdat ze minder snel opdrogen. Laat de poters vooraf spruiten
binnenshuis op een lichte plek. Na ongeveer zes weken verschijnen de spruiten en kunnen
de poters in de grond. Let er wel dat opkomende aardappelen gevoelig zijn voor nachtvorst.
Zorg voor voldoende ruimte tussen de ruggen in verband met uitdroging van het gewas door
zon en wind. Plaats de rijen voor vroege aardappelen 60cm uit elkaar en bij de late rassen
75 cm. Zodra de scheuten verschijnen moeten ze aangeaard worden. Dat wil zeggen dat de
rij opgehoogd moeten worden waardoor de planten steviger komen te staan. Denk er wel om
dat de knollen in de loop van het seizoen niet bloot komen te staan (waardoor ze groen
kleuren welk deel dan giftig is). Rooi een plant indien het gewas, na de bloei, begint te
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verkleuren bij vroege aardappelen. Rooi een plant om te kijken of de knollen groot genoeg
zijn en rooi ze daarna op volgorde van gebruik. De late rassen zijn omstreeks september
klaar om geoogst te worden en het loof begint af te sterven. Oogst de aardappelen bij droog
zonnig weer en laat ze enige tijd op de grond liggen voordat ze voorzichtig opgeborgen
kunnen worden. Bewaar alleen de late rassen omdat vroege rassen niet goed houdbaar zijn.
Koop uitsluitend NAK gekeurd pootgoed.

Aardappelteelt in het afgelopen seizoen
Aardappelteelt is onderhavig aan de verplichte wisselteelt, wat inhoudt dat eens in de vier
jaar aardappelen op dezelfde plek verbouwd mogen worden. Ook dit jaar zijn we weer in het
begin van het seizoen langs de tuinen gegaan om te controleren of er op de tuin nog opslag
(achtergebleven knollen na de oogst van vorig jaar) tot ontwikkeling komen. Waarom doen
we dat zo nodig? Opslag heeft het probleem in zich om ziekteproblemen van vorig jaar vast
te houden en bij ontwikkeling een nieuwe haard van ziekte te vormen waarbij verspreiding
zich weer voor kan doen. In de loop van het jaar, waar alle moestuinteelten weer tot
ontwikkeling komen, controleren we tevens of de wisselteelt voor aardappelen wordt
toegepast en of er zich ziekteproblemen voordoen. Ook dit jaar met veel
weersschommelingen, van overvloedige regenval tot perioden met hoge temperaturen, heeft
zich in de loop van het seizoen weer bij een aantal tuinen de ziekte phytophthora
voorgedaan. Vooral bij de tomaten, die soms naast de aardappelen stonden, waren veel
aantastingen geconstateerd. Aardappelen worden belaagd door een groot aantal schimmelbacterie- en virusziekten. Phytophthora is daarvan verreweg de belangrijkste. Het is een
schimmel die in achtergebleven knollen van de aardappel of tomatenafval overwintert. Ik
moet daarom weer die mensen op het hart drukken die dit jaar nonchalant het loof van
aardappelplanten, soms nog met knollen eraan, en/of tomaten die ziektegevoelig zijn op de
algemene composthoop deponeerden. In het algemeen belang, Dit kan echt niet.

Aardappelteelt in het komende seizoen
U kent waarschijnlijk de regelgeving binnen onze vereniging; iedere moes- of groentetuin
wordt in de lengte van de tuin in vier gelijke delen verdeeld, dit heet wisselteelt. Iedere
tuinder dient als moestuinder rekening te houden met deze vierjarige wisselteelt, niet alleen
voor aardappelen maar ook voor andere groenteteelten. Eens in de vier jaar is het op een
vierde deel (zie bijgaand schema) toegestaan in dat betreffende jaar aardappelen te
verbouwen. Wijkt u af van deze regel omwille van een kas of huisje of door bestaande
beplanting, dan kunt dit kenbaar aangeven bij het bestuur of bij de aardappelcommissie. U
dient dan wel een plattegrond van uw tuin in te leveren waarop deze gewijzigde
aardappelteelt voor vier jaar staat aangegeven. Mocht u vragen hebben over de teelt van
aardappelen, onze vereniging kent een uitgebreid aardappelprotocol waarin staat
aangegeven hoe te handelen en is te verkrijgen bij de secretaris. Meer informatie over
aardappelen wat betreft geschiedenis, het teeltgedrag en ziekteverschijnselen, kunt u
uitgebreid op het internet vinden. Ook kunt u een overzicht krijgen hoe andere verenigingen
omgaan met de aardappelteelt. Indien er vragen overblijven kunt u altijd contact opnemen
met ondergetekende.
De indeling voor het komende seizoen (2018) ziet er als volgt uit:

Oost

Oost-Midden

Zuid-Midden

West-Midden

Noord-Midden

West

Noord

Zuid
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Aardappelcontrole in de toekomst
Helaas heeft Jan Eelman het afgelopen seizoen te kennen gegeven dat wegens fysieke
problemen, hij niet langer meer mee kon gaan met de controle. Jammer, want jarenlang
hebben we als twee “Eigenheimers” de tuinen gecontroleerd en geprobeerd de
aardappelteelt binnen de vereniging te begeleiden bij problemen in het voorseizoen en
tijdens de teelt gedurende het jaar. Langs deze weg helaas, maar zeker niet in de laatste
plaats, Jan bedankt. Mede door dit afscheid is de commissie gereduceerd tot welgeteld één
man, en dat is te weinig. Want in het belang van de vereniging is het noodzakelijk dat
aardappelkeuring blijft plaats vinden. Een oproep: indien er tuinders zijn met ervaring in het
tuinieren en in de commissie mee willen lopen en ervaring opdoen en inzicht te krijgen in de
gang van zaken, dan kunnen zij zich aanmelden of bij het bestuur of bij ondergetekende.
John Duin, complex Berkhouterweg tuin 230

Overzicht contactpersonen diverse taakgroepen en commissies kunt u vinden
op de website

Activiteitenkalender 2018
Za. 6 januari Nieuwjaarsborrel in de “Konkelboet”
Aanvang: 14:00 uur
Tot: 17:00 uur
Di.16 januari Algemene ledenvergadering in de kantine van VV Zwaluwen
Aanvang 19:30 uur
Tot: 22:30 uur
Za. 3 maart Ophalen zaadbestellingen in de “Konkelboet”
Aanvang 10:00 uur
Tot 12:00 uur
Za 10 maart Ophalen zaadbestellingen in de “Konkelboet”
Aanvang 10:00 uur
Tot 12:00 uur
Za. 7 April Coördinatorenlunch in de “Konkelboet”
Aanvang 12:00 uur
Tot 14.00 uur
Zo. 4 november Nieuwe-leden-borrel in de “Konkelboet”
Aanvang 15:30 uur
Tot 17.30
Za. 17 november Snertfeest in de “Konkelboet”
Aanvang 15:00 uur
Tot: 17:00 uur
Za. 17 november is tevens Hakseldag
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