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Contactgegevens: 
Complex: Berkhouterweg  Lijndraaier 
Bezoekadres:  Berkhouterweg 21   Zilversmid 7A 

 1624 NS Hoorn  1625 AX Hoorn 
 

Postadres: Berkhouterweg 21 
 1624 NS Hoorn 

E-Mail: secretaris@vtvhoorn.nl  
Website: http://vtvhoorn.nl 
Iban NL 31 INGB 0001270162 t.n.v. Volkstuindersvereniging Hoorn e.o. 

  
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 23 november 1962 nr. 42. 
Ingeschreven in het verenigingsregister van de K.V.K. te Hoorn, 40624541. 
 
 
 
 
 
Vooraf 
 
Voor u ligt het “groene boek” van 2020. We hebben geprobeerd om een zo breed mogelijk 
beeld te schetsen van wat er op onze complexen plaatsvindt.  

De vereniging heeft twee complexen in beheer, het grote complex aan de Berkhouterweg 
met de “Konkelboet” en het kleine complex aan de Lijndraaier. We willen als vereniging ook 
duurzaam zijn en dat is een van de redenen dat u dit boek digitaal ontvangt.  
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Van de voorzitter 
 
Het was een druk jaar met veel onderhoud, calamiteiten en nieuwe plannen. 
Op het gebied van elektriciteit, waterleidingen en bruggen is er veel werk verzet. 
Van verschillende zaken wisten we wat eraan zat te komen maar er waren ook onverwachte 
calamiteiten waarvoor we aan het werk moesten: 

• Elektriciteitsstoringen en lekkages 

• Politieoptreden i.v.m. een onwillige ex-tuinder. 

• Milieuramp bij de ingang van Berkhout  

• Inbraakgolf in de Konkelboet en vele huisjes op Berkhout. 
Allerlei zaken waarin we meteen in touw moesten en ik ben blij dat we zo’n actief en 
doortastende club hebben in het bestuur. 
Maar het was niet alleen kommer en kwel. We hebben ook nieuwe dingen gerealiseerd zoals 
de nieuwe elektriciteitspalen op Berkhout en het unieke slootwaterproject op Berkhout 1. 
Zoals je leest ligt het meeste werk op het terrein van Berkhout. De Lijndraaier is een 
geweldige selfsupporting club die, in stilte, hun problemen oppakken en oplossen. Petje af. 
 
We zijn blij met de initiatieven die uit de vereniging komen zoals de wijncursussen, 
midzomer- en pannenkoekenfeest. Daarnaast zijn we trots op de taakgroepen die, nu allen 
goed bezet, veel werk verzetten. 
 
In de zomer hebben we met een groep leden over de toekomst nagedacht. Daaruit kwamen 
drie thema’s naar voren waar we ons de komende jaren op kunnen richten. 

1. Welkom heten en begeleiden van nieuwe leden. 
2. Berkhout opdelen in buurschappen met eigen verantwoordelijkheden en kansen. 
3. Biologisch tuinieren. 

We zijn met punt 1 aan het werk gegaan en op de komende ALV zullen wij onze plannen 
bekend maken. De andere twee punten komen in 2020 aan de orde. We zullen hierin niets 
beslissen maar met voorstellen komen op de komende ALV’s 
 
Ik ben nu vijf jaar voorzitter en volgend jaar zal mijn laatste jaar zijn. Ik heb vooral ingezet op 
de eigen verantwoordelijkheid van de tuinders en de persoonlijke benadering.  
Als tuinen niet goed worden onderhouden of als er klachten zijn gaan we altijd persoonlijk 
met de mensen in gesprek. We hebben heel wat gesprekken gevoerd in de Konkelboet. 
 
Soms merken we dat er in de wandelgangen over zaken wordt gemopperd en we zijn altijd 
heel blij als mensen dan contact met ons opnemen zodat we erover in gesprek kunnen gaan. 
Wij doen ons best maar laten, uiteraard, ook wel eens een steekje vallen. 
 
Volgend jaar wil het bestuur het idee van buurtschappen verder met jullie uitwerken, 
daarvoor zullen jullie worden uitgenodigd. 
 
In 2021 komen er twee plekken vrij in het bestuur, zowel Klaas Visser als Willem Pisano zijn 
niet herkiesbaar. Vind je het leuk om jouw stempel te drukken op het reilen en zeilen van de 
vereniging en heb je belangstelling voor deelname aan het bestuur laat het ons weten. 
 
Klaas Visser, voorzitter 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
 
Beste leden, 
Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
Deze zal worden gehouden op dinsdag 28 januari 2020 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 2020 
 
1. Opening en vaststelling van deze agenda 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken (mondeling) 
3.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 januari 2019. 
4. Terug- en vooruitblik van de voorzitter 
5. Financiën: jaarstukken 2019  
6.  Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2019, mondeling 
       Decharge penningmeester  
7.    Begroting 2020 en meerjarenbegroting 
8. Samenstelling kascontrolecommissie voor het boekjaar 2020 
9. Voorstel benoeming (nieuwe) leden Bestuur met ingang van 2020  
10. Voorstel benoeming (nieuwe) leden Geschillencommissie met ingang van 2020 
11.  Overzicht aantal leden in 2019 en stand van zaken wachtlijst 
12.  Aanpassingen huishoudelijk reglement 
13.  Rondvraag 
 
Pauze 
 

14.  Meningsvorming en rapportage over de volgende onderwerpen: 

  A. Slootwaterproject; de evaluatie 

 B. Klimaat tafels; 

- rapportage omgang met nieuwe leden 
- aanzet voor een vervolg om volgend jaar in de steigers te zetten, het bestuur 
denkt aan inrichten van buurtschappen 

  C. Het elektriciteitsnet     

  D. 60-jarig bestaan  
15.  Sluiting ALV  
 

Bijlagen bij de agenda van de ALV zoals deze te vinden zijn in dit Groene Boek 
 
ad 3   Verslag van de Algemene ledenvergadering van 22 januari 2019 (ter vaststelling) 
ad 5  Financiën: jaarstukken 2019 (ter goedkeuring) 
ad 7  Begroting 2020 (ter goedkeuring) en meerjarenbegroting (ter informatie) 
ad 8 Samenstelling kascontrole commissie voor boekjaar 2020  
ad 9  Voorstel benoeming (nieuwe) leden Bestuur met ingang van 2020 en schema 

aftreden (ter goedkeuring) 
ad 10  Voorstel benoeming (nieuwe) leden Geschillencommissie ingaande 2020, schema 

van aftreden (ter goedkeuring) 
ad 11  Overzicht leden in 2019 en stand van zaken wachtlijst (ter informatie) 
ad 12  Aanpassingen huishoudelijk regelement (ter goedkeuring) 
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Agendapunt 3: Verslag ALV 22 januari 2019 

 
Aanwezig: 44 leden 
Afmeldingen wegens verhindering: 16 leden 
 
In het afgelopen jaar zijn twee tuinders overleden: Dirk Tangeman en Yvonne van der Vegt. 
Zij worden herdacht met een minuut stilte. 
 
 

1. Opening en vaststellen van de agenda 
Klaas Visser opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken (mondeling) 
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. 
 

3. Notulen van de ALV van 16 januari 2018 
Besluit 1 ALV: De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 januari 2018 worden 
zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 
 

4. Terug- en vooruitblik van de voorzitter  
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de paden en de drainage op complex Berkhout. Ook 
is de organisatie van de woensdagochtenden, in samenwerking met Esdegé-Reigersdaal, 
waarbij er voor tuinders voor koffie en gebak wordt gezorgd in de Konkelboet, structureel 
geworden. De voorzitter neemt zich voor om dit jaar vooral vooruit te kijken en daarbij 4 
thema’s centraal te stellen:  

➢ Diversiteit 
➢ Duurzaamheid 
➢ Verantwoordelijkheid 
➢ Gezamenlijkheid 

De diverse thema’s werden door de voorzitter kort toegelicht. Verder is het voornemen om 
op 6 juni in samenspraak met belangstellende leden deze thema’s verder uit te werken.  
Over een jaar (in 2020) bestaat de vereniging 60 jaar en dit jaar kunnen we ons daar vast op 
voorbereiden. 
 

5. Financiën Jaarstukken 2018 
De penningmeester licht een aantal posten toe en beantwoord vragen van leden. 
Besluit 2 ALV: De ALV keurt de jaarrekening 2018 goed.  
 

6. Verslag kas-controlecommissie voor het boekjaar 2018 
De kas-controlecommissie geeft complimenten aan de penningmeester over de wijze waarop 
de financiën worden bijgehouden.  
Besluit 3 ALV: De ALV keurt de jaarrekening 2018 goed. 
Besluit 4 ALV: De ALV verleent de penningmeester decharge. 
 

7. Begroting 2019 en meerjarenbegroting 
Besluit 5 ALV: De ALV keurt de begroting voor 2019 goed 
Besluit 6 ALV: De ALV neemt de meerjarenbegroting als kennisgeving aan. 
 

8. Samenstelling kascontrolecommissie voor het boekjaar 2019 
Besluit 7 ALV: De ALV keurt het voorstel van het bestuur goed om de heer Kees Schuil en 
mevrouw Els Stumpel te benoemen als lid van de kascontrolecommissie en de heer Ernst 
Schol als reserve-lid.  
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9. Voorstel benoeming (nieuwe) leden Bestuur met ingang van 2019 

Besluit 8 ALV: De ALV gaat akkoord met het voorstel van het bestuur Marianne Schol en 
Theo van Dijk te herbenoemen als secretaris en resp. algemeen bestuurslid van de 
vereniging 
 

10.   Voorstel benoeming (nieuwe) leden Geschillencommissie met ingang van 
2019 

Besluit 9 ALV: De heer Kees van Meel is aftredend en herbenoembaar, de ALV herbenoemt 
Kees van Meel als lid geschillencommissie. 
 

11. Vacatures coördinatoren van de taakgroepen Berkhouterweg.  
De heer Theo van Dijk geeft een toelichting, hij constateert dat de Taakgroep Burenhulp 
goed van start is gegaan en vraagt leden die de taakgroepen Drainage en Water willen gaan 
coördineren zich bij hem te melden. 
 

12.  Het nieuwe privacyreglement 
Het bestuur legt het nieuwe privacyreglement ter informatie voor aan de ALV. Jacqueline van 
der Haagen geeft een toelichting op het reglement, de vereniging slaat van de leden alleen 
die gegevens op die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de vereniging. Het gaat 
daarbij om een beperkt aantal data. Er is dan ook sprake van een relatief eenvoudig 
reglement dat in deze vorm voldoet aan regelgeving in de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). Op de website is het reglement terug te vinden.  
De ALV heeft geen vragen 
 

13. Drinkwatervoorziening en besproeiing 
Jos Mol geeft een toelichting bij de plannen van het bestuur om naast een drinkwaternet ook 
een besproeiingsnet aan te leggen. Dit besproeiingsnet maakt gebruik van slootwater dat 
door een drukpomp in een apart leidingensysteem wordt gepompt. Op iedere tuin kan dan 
gesproeid worden met slootwater. Op Berkhout 1 zal dit jaar een pilot gestart worden. Als er 
sprake is van een positieve evaluatie wordt gekeken of dit systeem ook voor de rest van het 
complex kan worden gemaakt. Door te werken met slootwater wordt drinkwater niet meer 
“verspilt“ en kan de waterrekening beter in de hand worden gehouden. Al met al een mooie 
stap naar verduurzaming.  
De ALV is positief over deze ontwikkeling maar vraagt zich af of de kwaliteit van het 
slootwater wel voldoende. Het bestuur zegt toe dit te onderzoeken, John van Diepen geeft 
aan hierbij een rol te kunnen spelen. 
 

14. Onderhoud van tuinen en oplevering bij opzeggen, een terugkoppeling 
Het bestuur geeft in het kort weer met welke problematiek de vereniging steeds meer te 
maken krijgt bij het door tuinders opzeggen van de pachtovereenkomst. Regelmatig is er dan 
sprake van het opleveren van een sterk verwaarloosde tuin. Het bestuur geeft aan op welke 
manier zij preventief werkt (regelmatige rondes langs de tuinen door het bestuur, 
telefonische contacten door de voorzitter, opleggen verplichting aan de tuinder, etc.). Het 
bestuur stelt vast dat het inhouden van de borg geen effect heeft omdat het gaat om een 
zeer klein bedrag. In de huidige contracten is een onderdeel opgenomen waardoor kosten 
voor het opknappen van de tuin bij beëindiging van de pachtovereenkomst verhaald kan 
worden op de tuinder. Na een discussie over mogelijke andere maatregelen wordt 
geconstateerd dat niet alle leden hun tuin huren onder dezelfde condities, sommige tuinders 
hebben geen pachtovereenkomst getekend of een overeenkomst met andere voorwaarden. 
De ALV constateert dat dit een onwenselijke situatie is. 
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Besluit ALV 10: De ALV keurt het voorstel goed de rechtspositie van oude en nieuwe 
tuinders gelijk te trekken door aan alle oude tuinders (die veelal geen contract hebben 
ondertekend), het actuele pachtcontract ter ondertekening voor te leggen.  
 

15. Overzicht leden in 2018 en stand van zaken wachtlijst ter kennisname  
De ALV neemt de gegevens ter kennisgeving aan. 
 

16. Rondvraag 
De ALV bespreekt de risico’s van Legionella (verwezen wordt naar het protocol), de 
praktische vertaling van “de tuin naar behoren te onderhouden”, de mogelijkheid voor 
bestrijding van de Coloradokever, de manier van aanleggen van het drinkwatersysteem 
(onder/parallel aan de paden) en het effect van kikkers en ratten op de kwaliteit van 
slootwater. 

 
Het bestuur zegt toe: 

• Ook komend jaar aan de punten Diversiteit, Duurzaamheid, Verantwoordelijkheid en 
Gezamenlijkheid te werken. Onder andere door op 6 juni deze te bespreken in de 
vorm van “klimaattafels”.  

• Nader onderzoek te (laten) doen naar de kwaliteit van het slootwater rond het 
complex Berkhout. 

• Aan de slag te blijven gaan met de problematiek van verwaarloosde tuinen. 

• T.a.v. het waterleidingnet het huidige beleid niet te veranderen. 

• Mogelijkheden na te gaan om de waterrekening omlaag te brengen door voor 
bevloeiing gebruik te maken van slootwater. 

 
 17. Sluiting 
Klaas Visser sluit de vergadering. 

 
 
 
 
 

 
Abrikozenbloesem 
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Agendapunt 5: Financiën, jaarstukken 2019 
 

 
 
 

Exploitatie  boekjaar 2018-2019

Inkomsten

Boekingspost Inkomsten Uitgaven Totaal

Pacht 14.804€                7€                       14.797€        

Lidmaatschap 3.285€                  35€                     3.250€           

Winkel 3.207€                  2.640€               566€              

Kantine 1.819€                  619€                   1.199€           

Rente Spaarrekening 5€                          5€                  

Vooruitontvangen 2018 2.916€                  -€                        2.916€           

Freeswerk 30€                        -€                        30€                

26.065€                3.301€               22.764€        

Uitgaven

Boekingspost Inkomsten Uitgaven Totaal

Sleutels 108€                     114€                   -6€                 

Administratie  +vergaderkosten -€                           657€                   -657€             

Afvalverwijdering -€                           975€                   -975€             

Afschrijvingen -€                           1.694€               -1.694€         

Bankkosten -€                           215€                   -215€             

Belastingen -€                           1.367€               -1.367€         

Bestuurskosten -€                           472€                   -472€             

Biogroep -€                           -€                        -€                   

Bruggen -€                           -€                        -€                   

Diversen -€                           402€                   -402€             

Drainage -€                           54€                     -54€               

Electragroep -€                           725€                   -725€             

Electrarekening 65€                        841€                   -776€             

Gas -€                           293€                   -293€             

Gebouwen -€                           -€                        -€                   

Groengroep -€                           -€                        -€                   

Kruisposten 8.847€                  8.847€               -€                   

Mach.onderh.rep.brandst. 349€                     625€                   -276€             

Onderhoud Lijndraaier -€                           647€                   -647€             

Onderhoud Berkhout -€                           1.652€               -1.652€         

Ongediertebestrijding -€                           205€                   -205€             

Padengroep -€                           -€                        -€                   

Rente lening 2016 -€                           328€                   -328€             

Rente lening 2014 -€                           232€                   -232€             

Sociale activiteiten 47€                        389€                   -342€             

Verzekeringen leden 918€                     914€                   4€                  

Verzkeringen vereniging -€                           1.858€               -1.858€         

Waterrekening Berkhout 704€                     1.743€               -1.039€         

Waterrekening Lijndraaier -€                           243€                   -243€             

Watergroep 627€                     3.706€               -3.079€         

11.665€                          29.199€                       -17.534€               

Reultaat 5.230€                             
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Toelichting Financieel verslag boekjaar 2018-2019 

Opzet 
1.  De opzet van de boekhouding is een kassysteem. Dat wil zeggen dat we alleen 
boeken wat er in dat jaar gebeurd (inkomsten en uitgaven). Dus dingen die vooraf betaald 
zijn en rekeningen die later binnen komen (elektra water en gas) worden niet meegenomen. 
Omdat vorig jaar veel leden de contributie al betaald hebben op 31-10 dus voor het begin 
van het boekjaar 2018-2019 is dat toen wel zichtbaar gemaakt in de balans als vordering 
(€2916,-). 
2.      In het exploitatieoverzicht zien jullie de posten die relevant zijn voor berekening van 
het resultaat. Jullie zien daar ook bij de inkomsten de post van vooruitbetaalde jaarnota’s 
(€2916,-). De inkomstenkant vertoond door de jaren heen weinig schommelingen. Hier vindt 
u ook de vooruitgeschoven post uit het jaar 2018. Het betreft hier vooruit ontvangen gelden 
voor de pacht en het lidmaatschap. 
3.      Aan de uitgavenkant is een aantal jaarlijks terugkerende posten te zien zoals 
belastingen, verzekeringen e.d.. 
4.      Bij de post “machines en onderhoud” ziet u een bedrag van € 349,- aan inkomsten. 
Dit bedrag is de opbrengst van de verkoop van de freesmachine. Machines verouderen en 
hebben meer onderhoud nodig gehad o.a. door verkeerd gebruik van brandstof en niet 
reinigen van de machines. 
5.      De post afvalverwijdering is hoog omdat we een aantal keren containers hebben 
moeten huren i.v.m. opruiming van tuinen. 
6.      De post van onderhoud Berkhout is aan de hoge kant. Deze kosten worden 
veroorzaakt door grondonderhoud (graafmachine en ophogen tuinen) en afdekken van 
verwaarloosde tuinen. 
7.     De uitgaven voor de watergroep zijn hoger door de aanleg van het systeem van 
slootwaterberegening op Berkhout 1 en door de vele reparaties aan de waterleidingen. Een 

Afschrijvingen Machines

Afschrijvingen Machines Afschrijving in Aanschaf waarde Restwaarde 2017 Afschrijving 2018 Restwaarde 2018 Afschrijving 2019 Restwaarde 2019

Gemaalpomp febr 2015 10 jaar 6.400€                               4.480€                              640€                          3.840€                     640€                                    3.200€                     

Grasmaaier lijndraaier (2016) 5 jaar 900€                                  540€                                 180€                          360€                         180€                                    180€                        

Kachel Konkelboet (2016) 5 jaar 1.250€                               750€                                 250€                          500€                         250€                                    250€                        

Gastel Konkleboet (2016) 5 jaar 159€                                  95€                                   32€                            63€                           32€                                      31€                          

Partytent (2016) 5 jaar 489€                                  293€                                 98€                            195€                         98€                                      97€                          

Boiler (2016) 5 jaar 283€                                  169€                                 57€                            112€                         57€                                      55€                          

Laptop en printer  (2016) 3 jaar 393€                                  131€                                 131€                          -0€                            -€                                          -0€                           

Drainage pomp 3 jaar 288€                                  96€                                   96€                            -0€                            -€                                          -0€                           

Kantensnijder (2017) 5 jaar 895€                                  800€                                 200€                          € 600 200€                                    400€                        

Onderwatermaaier (2017) 5 jaar 790€                                  638€                                 152€                          486€                         152€                                    334€                        

Grasmaaier (2019) 5 jaar 849€                                  -€                                       -€                               -€                              85€                                      764€                        

Totaal waarde 12.697€                            7.992€                              1.835€                      6.157€                     1.694€                                 5.312€                     

Waarborgsommen

Waarborgsommen (borg)

Stand 31-10-2016 8.699€                               

In 1.110€                               

Uit -357€                                 

Totaal 9.452€                               

BALANS per 31 Oktober 2019

ACTIVA PASIVA

2018 2019 2018 2.019€                     

Aankoopwaarde grond 93.644€                            93.644€                            EIgen vermogen 93.150€                    98.380€                   

Machines 6.157€                               5.312€                               Lening ABN Amro -€                              

Voorraad Winkel Waarborgsommen 8.699€                      9.452€                     

Voorraad Kantine Lening van leden 2014 4.350€                      -€                              

Voorraad watergroep 57€                                    57€                                    Lening leden 2016 10.920€                    7.280€                     

Vooraad drainage 280€                                  280€                                  

Vooruit ontvangen 2.917€                      

Saldo Bank en kas 19.898€                            15.820€                            

Naar Balans 120.036€                          115.112€                          Naar Balans 120.036€                  115.112€                 

Bank en kas saldi 31-10-2017 2018 2019

ING Spaarrekening 16.349€                            14.354€                            

Ing lopende rekening 3.150€                               1.413€                              

Kasgeld 399€                                  53€                                   

Totaal 19.898€                            15.820€                            
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deel van die uitgave is al door de leden terugbetaald en het resterende deel zal in 2019-2020 
gefactureerd worden. 
8.     Kruisposten zijn posten die onderlinge verschuivingen aangeven tussen bank en kas of 

het doorgeven van geld voor de huisjes tussen de oude en de nieuwe pachter 
9.     Het resultaat is dus € 5230,- 

  
Balans 
10.  De aanschaf van een nieuwe grasmaaier á € 849,- voor Berkhout vinden jullie terug 
in het overzicht van de afschrijvingen. We schrijven af in 5 jaar. Maar in het eerste jaar 1/10 
omdat de maaier laat is aangeschaft. 
11.  Op de balans staan ook twee items die wijzen op een voorraad. Eigenlijk klopt dat 
niet want we werken niet met een voorraadsysteem. Dit jaar kunnen we ze niet meer 
wegwerken omdat ik er geen post tegenover kan stellen. Ik zal kijken of we dat volgend jaar 
kunnen opvangen. 
12.  De lening van 2014 is in dit boekjaar afgelost. 
 

Jos Mol, penningmeester. 

 
Het bestuur stelt de ALV voor de jaarstukken goed te keuren. 
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Agendapunt 6: Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2019 
 
Wordt ter vergadering toegelicht door de commissie. 

 
Het bestuur stelt de ALV voor de penningmeester decharge te verlenen. 
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Agendapunt 7: Begroting 2020, MeerjarenBegroting 2019-2022 
 

 
 

Meerjarenbegroting 2020-2022
2019 2020 2021 2022

Pacht en lidmaatschap € 21.000 € 21.000 € 21.000 € 21.000

Winkel € 600 € 600 € 600 € 600

Kantine € 1.300 € 1.300 € 1.300 € 1.300

Freeswerk € 150 € 0 € 0 € 0

Rente Spaarrekening € 20 € 0 € 0 € 0

€ 23.070 € 22.900 € 22.900 € 22.900

Administratie  +vergaderkosten € 600 € 800 € 800 € 800

Afvalverwijdering € 150 € 100 € 100 € 100

Afschrijvingen € 1.700 € 1.700 € 1.700 € 1.700

Bankkosten € 160 € 240 € 260 € 300

Belastingen € 1.200 € 1.400 € 1.400 € 1.400

Bestuurskosten € 800 € 800 € 800 € 800

Drainage 1 € 600 € 300 € 300 € 300

Elektragroep € 300 € 4.000 € 4.000 € 600

Elektrarekening € 475 € 800 € 800 € 800

Gas € 400 € 400 € 400 € 400

Gebouwen € 300 € 750 € 300 € 300

Mach.onderh.rep.brandst. € 800 € 600 € 600 € 600

Complex Lijndraaier € 2.215 € 1.515 € 1.515 € 1.065

Onderhoud Berkhout € 500 € 800 € 500 € 500

Ongediertebestrijding € 300 € 300 € 300 € 300

Padengroep € 3.500 € 300 € 300 € 300

Rente lening 2014 € 174 € 0 € 0 € 0

Rente lening 2016 € 345 € 230 € 115 € 0

Sociale activiteiten € 400 € 2.400 € 400 € 400

Verzekeringen leden € 0 € 0 € 0 € 0

Verzekeringen vereniging € 1.500 € 2.300 € 1.500 € 1.500

Waterrekening Berkhout € 1.400 € 1.600 € 1.600 € 1.600

Waterrekening Lijndraaier € 320 € 400 € 360 € 380

Watergroep € 2.000 € 500 € 2.000 € 600

Wegonderhoud € 500 € 500

€ 20.139 € 22.235 € 20.550 € 15.245

Totaal Inkomsten € 23.070 € 22.900 € 22.900 € 22.900

Totaal uitgaven -€ 20.139 -€ 22.235 -€ 20.550 -€ 15.245

Verwacht resultaat € 2.931 € 665 € 2.350 € 7.655

Aflossing lening 2014 € 4.300 € 0 € 0 € 0

Aflossing lening 2016 € 3.840 € 3.840 € 3.840 € 0

€ 8.140 € 3.840 € 3.840 € 0
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Toelichting bij de begroting 

 
Voor u ligt de begroting voor het jaar 2020. Daarbij een kleine vooruitblik naar de toekomst. 
Aan de inkomstenkant verschuift er weinig omdat dat vastligt door de hoogte van de 
contributie en pacht. De frees is verkocht en daar zullen we verder geen opbrengsten meer 
van hebben. Rente is zoals iedereen weet € 0,- en mogelijk dat we rente moeten gaan 
betalen. Voor het frezen wordt een andere oplossing gezocht. 
Bij de uitgaven schuiven de posten die min of meer vastliggen (water, elektriciteit, 
belastingen ed.) een klein beetje. Grote wijzigingen zijn de noodzakelijk uitgaven voor 

elektriciteit de komende 2 tot 3 jaar. Ons net is voor een deel versleten, voor een deel 
gevaarlijk en niet volgens de huidige verplichte normen/voorschriften aangelegd. Bovendien 
is de capaciteit slecht verdeelt wat weer leidt tot een stroomloos Berkhout 2,3 en 4. Het 
bestuur heeft het voorstel van de Taakgroep Elektra aangenomen. Uitgebreide toelichting 
krijgt u op de ALV. 
Het bestuur heeft een tussentijdse evaluatie gedaan over het slootwaterverbruik op Berkhout 
1 en besloten nog een jaar veder te gaan met dit project alvorens een voorstel te doen voor 
het jaar 2021 en daarna. Dat geldt ook voor het weg- en paden-onderhoud.  
De post sociale activiteiten is opgevoerd omdat we in het jaar 2020 een feest willen vieren 
i.v.m. het 60-jarig bestaan van de vereniging. 
De post verzekeringen is voorlopig verhoogd tot het bestuur een beslissing heeft genomen 
over het totaalpakket. Gezien sommige ontwikkelingen de laatste jaren overwegen we een 
rechtsbijstandsverzekering voor de vereniging en bestuur. Een besluit hierover neemt het 
bestuur na raadpleging van deskundigen. 
Niet opgenomen is een bedrag dat we nog ontvangen van de verzekering als 
schadeloosstelling na de inbraak. 
De ramingen voor 2021 en 2022 zijn gedachten hoe het bestuur verder wil. In de toekomst 
komen er zeker hoge kosten voor het weg- en paden-onderhoud. Lichtpunt daarbij is dat we 
dan geen leningen meer hebben uitstaan en er jaarlijks € 3840,- meer te besteden is. 
Jos Mol, penningmeester 

 
 
 
Het bestuur stelt de ALV voor de begroting 2020 goed te keuren. 

 

  



Volkstuindersvereniging           Hoorn en Omstreken 

Groene boek 2020 Pagina 15 
 

 
Agendapunt 8: Samenstelling kascontrolecommissie voor het boekjaar 2020 
 
De heer Kees Schuil is aftredend. Verder verzoekt het bestuur de leden om de aanmelding 
van een kandidaat reserve lid van de kascommissie. Aanmelding bij voorkeur voor de ALV. 
 
Het bestuur stelt voor om naast mw. Els Stumpel de heer Ernst Schol te benoemen als lid 
van de kascommissie.  
 

 
Agendapunt 9: Voorstel benoeming (nieuwe) leden Bestuur 2020 
 

Schema van aftreden is functie gebonden, indien iemand een functie overneemt blijft het 
schema van aftreden ongewijzigd. 

Statutair treedt de penningmeester af, het bestuur stelt aan de ledenvergadering voor om 
Jos Mol te herbenoemen als bestuurslid. 

Ook Jacqueline van der Haagen (algemeen lid 2 Lijndraaier) is statutair aftredend, het 
bestuur stelt herbenoeming voor. 

Het bestuur roept tevens alle leden op om na te denken over aanvulling van het bestuur. 
Ingaande 2021 treden twee bestuursleden af die zich niet herkiesbaar zullen stellen. 
 
Bestuur: schema van aftreden: 

 

Functie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Voorzitter (KV)   X   X   

Secretaris (MS) X   X   X  

Penningmeester (JM)  X   X   X 

Alg. lid 1 BHW (WP)   X   X   

Alg. lid 2 BHW (TvD) X   X   X  

Alg. lid 3 LD (JvdH)  X   X   X 

 
 
Agendapunt 10: Voorstel samenstelling Geschillencommissie per 2020  
Conform het schema van aftreden is Henk Koerts aftredend.  

 
Het bestuur draagt de heer Henk Koerts voor herbenoeming voor. 
 

Leden geschillencie. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Renée Lewis   X   X   

Kees van Meel X   X   X  

Henk Koerts  X   X   X 
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 Sproeien met slootwater 

 
 

 

Agendapunt 11: Overzicht aantal leden in 2019 en wachtlijst: 
 

Status 2016 2017 2018 2019 

Aspirant lid 16 20 12 19 

Leden zonder tuin 8 8 12 9 

Medetuinders 10 10 10 12 

Spoortuinders 3 3 3 4 

Tuinders 170 172 183 180 

Wachtlijst 8 5 11 12 

Totaal 215 218 221 236 

 

 

Agendapunt 12: Aanpassing Huishoudelijk Regelement 

Het bestuur actualiseert jaarlijks het huishoudelijk reglement.  

Mutaties in de tekst aangegeven door middel van doorhaling en toevoeging. 

Artikel 7 Contributie en pacht  

a) De leden zijn verplicht de contributie en pacht te voldoen voor 1 maart van elk 

verenigingsjaar.  VOORSTEL 1: 1 januari van het lopende boekjaar. 
b) Wordt hieraan niet voldaan, dan wordt het desbetreffende lid aangemaand en het te 
betalen bedrag wordt verhoogd met 5 euro VOORSTEL 2: 10 euro. Na deze aanmaning 
moet het bedrag binnen twee weken worden voldaan. Als dit niet geschiedt, volgt een 
tweede en laatste aanmaning, waarbij het bedrag wederom met 5 euro VOORSTEL 3: 10 
euro wordt verhoogd en wederom geldt een betalingstermijn van twee weken. Indien na de 
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tweede aanmaning contributie en pacht niet zijn voldaan, kan het bestuur besluiten het 
pachtcontract op te zeggen.  

c) Het bestuur kan aan leden, die volgens de bijstandsnormen onvoldoende middelen van 
bestaan hebben, gehele of gedeeltelijke ontheffing van de pacht verlenen.  

VOORSTEL 4: 
c) De penningmeester kan namens het bestuur met leden die daarom verzoeken een 
regeling treffen om te komen tot een gespreide betaling van de pacht. De totaal 
verschuldigde bedragen voor de jaarnota moeten dan uiterlijk 1 augustus van het lopende 
boekjaar door de penningmeester ontvangen zijn. 
 
VOORSTEL 5: 
Artikel 23 wordt artikel 25 
 
VOORSTEL 6: invoering nieuw artikel 
Artikel 23 
De leden van de kascommissie worden per jaar door de ALV benoemd en kunnen maximaal 
2 aaneengesloten jaren lid zijn van de kascommissie. 
 
VOORSTEL 7: invoering nieuw artikel 
Artikel 24 
Het bestuur is gerechtigd om uitgaves tot € 7500,-- te doen zonder hiervoor de ALV te 
raadplegen. 
 
Het bestuur legt bovenstaande aanpassingen ter goedkeuring voor aan de ALV. 
 

Taakgroepen algemeen Berkhouterweg en Lijndraaier. 
 
Dit jaar hebben veel van de taakgroepen weer uitstekend werk verricht. Niet altijd is 
zichtbaar wat de groepen doen, maar zeker is dat we er allemaal veel aan hebben.  2019 
was een jaar waarin niet ieder taakgroep een coördinator heeft gehad. Herhaaldelijke 
oproepen leidde niet tot aanmeldingen.  Dat heeft zeker gevolgen voor het doen van de 
werkzaamheden. Geen coördinator betekent vaak dat er geen initiatief wordt genomen, dat 
de leden blijven afwachten en dat taken blijven liggen!  
Gelukkig zijn bij de taakgroep Winkel de taken wel vol enthousiasme overgenomen door een 
aantal andere leden. Het bestuur gaat er in 2020 werk van maken om nieuwe tuinders 
anders te begeleiden waarbij ook hoort dat ze sneller in een taakgroep aan de slag gaan. 
Theo van Dijk heeft (voor het complex Berkhouterweg) dit jaar gezorgd voor het plaatsen van 
tuinders in de taakgroepen, hierdoor was er ook voor iedereen weer een taak. Voor het 
complex Lijndraaier worden de groepen in overleg met de coördinator van de betreffende 
groep en de (nieuwe) tuinders samengesteld door Jacqueline van der Haagen (bestuurslid 
namens Lijndraaier). Lijndraaier is een klein en overzichtelijk complex waar in totaal negen 
verschillende groepen het complex in uitstekende staat houden. Daarnaast kent de 
Lijndraaier drie werkochtenden voor incidentele taken zoals hakselen of groot snoeiwerk.  
 
Tijdens de thematafels is geopperd om naast de taakgroepen ook te werken met 
“buurtschappen”. Hoe beide ondersteunend aan elkaar kunnen zijn hebben we gezien bij het 
uitvoeren van het slootwaterproject op Berkhout 1. De taakgroep Water en een deel van de 
tuinders Berkhout 1 hebben samen gezorgd voor het lichten en leggen van de tegels, het 
leggen van de leidingen en het plaatsen van de aftappunten. Al met al een prima gelukte 
samenwerking. De samenwerking tussen buurtschappen en taakgroepen is zeker een 
ontwikkeling die door het bestuur in 2020 wordt gestimuleerd. 
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Onderstaand kunnen jullie een aantal ingezonden stukjes van en over taakgroepen lezen. 
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 2020 ook weer op jullie kunnen rekenen. 
 
Theo van Dijk  
Jos Mol 
Willem Pisano  
 

Verslag Kantine “de Konkelboet” 

 
Met een groep van 17 mensen wordt de kantine draaiende gehouden. Allereerst de 
schoonmaak op maandagochtend. Door de dames wordt gepoetst, inclusief het toilet buiten 
dat altijd intensief gebruikt wordt en daarom veel aandacht nodig heeft. Verder wordt het 
terras bijgehouden en worden de plantenbakken verzorgd. De voorraad en de was wordt 
door Trudy verzorgd en Jan zorgt voor voldoende bier. Van april tot oktober wordt volgens 
schema ‘s middags de kantine gedraaid. Minimaal eens in de 14 dagen ben je aan de beurt, 
liefst op een vaste dag, maar een aantal werken er ook als invaller. Op zaterdagochtend is 
de kantine het hele jaar rond geopend, René is dan de vaste gastheer. Bij zijn afwezigheid 
wordt dat door invallers opgevangen. Afgelopen jaar is op de woensdagochtend de koffie en 
APPELTAART verzorgd door de cliënten van de Rode Luifel. Miranda en Bob, het was 
gezellig en we hopen dat jullie volgend jaar weer komen! 
Om het rooster rond te krijgen zijn we nog op zoek naar een vaste medewerker voor de 
dinsdagmiddag. Ik hoop dat twee van de nieuwe tuinders zich bij de kantineploeg willen 
aansluiten. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit: een gastvrij onthaal van de 
tuinders, koffie en theezetten, drankje inschenken, de boel afwassen en opruimen zodat 
alles weer netjes is voor de volgende dag. 
 
Lia Stravers, kantine coördinator 
 

Verslag van de elektra groep 

 
Onze elektragroep bestond aan het begin van dit jaar uit vijf leden t.w. Ben Sterenborg, Eva 
Nijland, Jacco Kroese, Theo van Dijk en ik (John Beemsterboer). In de loop van het jaar 
hebben we twee nieuwe enthousiastelingen kunnen verwelkomen T.w.  Peter Reheis en Jan 
Groen. We zijn blij met deze aanwas van twee technisch goed geïnformeerde leden.  
Jacco Kroese heeft de groep al eerder dit jaar verlaten. Eva Nijland heeft kortgeleden de 
groep verlaten en heeft taken in de winkel overgenomen. Dank je wel Eva voor je 
ondersteuning van de groep.  
Het afgelopen jaar kenmerkte zich door de vele storingen van de spanning voorzieningen. 
Aan het begin van het seizoen bleek een pomp voor heel veel problemen te zorgen. Wat 
later in het seizoen was er voortdurend geen spanning in het veld. Uiteindelijk bleek een 
oude kabel die enige jaren terug al veel problemen had veroorzaakt ook nu weer de 
schuldige.  
Verder komt het ook nog wel eens voor dat mensen machines gebruiken die flink vermogen 
gebruiken. Onze infrastructuur is daar wat te kwetsbaar voor en laat dat niet toe. Gevolg 
regelmatig vallen de automaten uit en hebben we weer geen spanning. 
 
Het gevolg is dat de opbouwende werkzaamheden behoorlijk achter liepen en we nog steeds 
enige veldpalen moeten vervangen. Het gaat er ook op lijken dat we een nieuwe kabel 
moeten leggen vanaf de Konkelboet tot aan de bijenheemtuin. Door de stoorbronnen af te 
koppelen hebben we Inmiddels voor het grootste deel in het veld weer wat prik om een 
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heggie te knippen. Richting bijenheemtuin hebben we nog geen spanning op de veldpaal en 
lantaarnpaal. 
We hebben plannen gemaakt om dit op te lossen en gaan daar binnenkort mee aan de slag. 
Als alles goed verloopt hebben we voor het nieuwe seizoen een wat stabielere spanning 
voorziening dan afgelopen jaar. 
 
Groeten  
John Beemsterboer 

 

 

Verslag van de taakgroep afvalcontainer 

  
1 x per 4 weken haal ik de afvalzakken uit de container en doe deze thuis in de grijze kliko.  
De container ligt voor een kwart vol met afval van hout en andere attributen. Er is door mij 
nog geen contact geweest met de Fa. C.P. Groot om de container te legen en dus ook niet 
aan de weg gezet.  
  
Met vriendelijke groet, 
Henrie van Tol 
 
 

Werkgroep onderhoud machines 

 
Deze eenmanswerkgroep verzorgt het onderhoud van de VTV-machines, die voor 
onderhoud van het complex door de verschillende taakgroepen gebruikt worden. 
Denk aan de (nieuwe) elektrische grasmaaier, de kettingzaag, bosmaaier, heggenschaar etc. 
De grasmaaier, zomer 2019 aangeschaft, heeft op dit moment geen onderhoud nodig.  De 
andere gereedschappen wel. Deze liggen opgeslagen in de afgesloten container, zodat 
onbevoegden er niet bij kunnen. Helaas kunnen bevoegden er ook niet bij, want de 
machines liggen ook nog eens met kettingen en sleutel- en cijfersloten vastgelegd. Dit levert 
de nodige vertraging op, wat hopelijk binnenkort opgelost is. 
Tevens wordt door deze werkgroep de lege gasflessen op afroep ingeruild voor volle flessen. 
 
Ernst 
 

 

Verslag begeleiding nieuwe tuinders Berkhouterweg 

 

Er zijn bij de VTH locatie Berkhouterweg ongeveer 200 tuinen; geen twee tuinen zijn 
hetzelfde. Misschien zijn er aan het begin van het seizoen een aantal tuinen met zwarte 
grond, maar aan het eind van het seizoen zie je hoe iedereen het verschillend heeft 
aangepakt. Dit geldt ook voor de nieuwe leden. Hier zijn de belangrijkste waarnemingen. Dit 
jaar waren er op één na, allemaal tuinders met ervaring. Geen van hen begon met zwarte 
grond maar met de erfenis van zijn voorganger. Voor allen was het een uitdaging om er hun 
eigen paradijs van te maken. De een kreeg het daarbij heel wat gemakkelijker dan de 
anderen. Zo zag een bezoekster bij een wandeling over het complex met vrienden die al 
tuinierden, een zeer idyllische tuin, gelegen aan een slootkant. Dit was helemaal wat zij al 
jaren wilde. Een aantal dagen later was ze er aan de slag met heerlijk “haar hoofd in de 
wolken”. Het andere uiterste was een zwaar verwaarloosde tuin vol boomstronken en 
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wortels. De uitdaging was voor één van de twee tuinders te veel. Die gaf er meteen na een 
avond spitten de brui aan. Op aanraden van het bestuur werd een groot deel van de tuin met 
doek bedekt en slechts een smalle strook bleef over. Maar de overgebleven tuinder droomt 
nog steeds van volgend jaar een huisje en zelfgekweekte groente. Weer een andere 
uitdaging is een smalle tuin tussen twee grote tuinen. Maar door een goede indeling en 
hoogteverschillen van de gewassen een zeer geslaagde uitdaging. Ook was er een tuinder 
met allerlei nieuwe groentesoorten waarvan ik nooit gehoord had. Het contact dat ik met alle 
tuinders heb is heel verschillend. Soms verwijs ik naar een tuincommissie; soms heb ik een 
aanwijzing of een aanmoediging. Mijn bevindingen geef ik door aan Theo van Dijk, met hem 
loop ik ook wel eens over het complex en zie dan welke tuinen er beschikbaar komen. Ik kan 
nu alleen maar zeggen: ik ben benieuwd naar de nieuwe kandidaten, hun uitdagingen en 
hoe zij hun eigen tuinen omtoveren! 

 
Els Stumpel, tuin 281 Berkhouterweg 
 
 
 

 
 
 
 

De bijenheemtuin Berkhouterweg 

  
We hebben dit jaar weer ons best gedaan om de bijenheemtuin nog aantrekkelijker te maken  
voor zowel de insecten als voor de tuinders. Er zijn bollen geplant en nu hopen we op 

bloemen vroeg in het voorjaar. De zomerbloeiers hebben we meer in groepen gezet. Langs 
de slootkant proberen we vooral het onkruid onder de duim te houden en de structuur open 
te houden om lucht in het geheel te krijgen. De plek onder de prachtige boom die centraal 
staat, is heerlijk om te zitten en gelukkig gebeurt dat soms ook door langskomende mensen. 

Daar doen we het ook voor.  
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Om ook te genieten van het werk hebben deze zomer een gedichten ochtend gehouden. Na 
wat informatie, oefenen en heel veel lachen werden er de mooiste gedachten op papier 
gezet. Hier volgt één van de mooie gedichten: 
  
Violette geuren 
Tuinen in de buurt 
Oude muren 
Nauwelijks geluid 
Langs de oude weg 
Wilgen scheefgezakt 
Poelen omringd 
Met riet 
Voel ik mij gelukkig 
  

We hopen er volgend jaar nog meer moois van te maken.  
  
Groet, namens de bijenheemtuingroep  
Nelleke Beenker 

 
 

Werkwijze taakgroep Bouw m.b.t. taxaties van tuinhuis of kas 

 
Na een opdracht van tuinuitgifte, bekijken wij eerst de buitenkant van het object. Hoe is de 
staat van het materiaal, de dakbedekking, zijn er kapotte ramen, hoe zit het met de 
afwatering enz.. Ook kijken we naar de fundering van het object, is er sprake van  
verzakking of houtrot. Echter, een probleem onder de vloer of in de grond kunnen wij 
niet waarnemen. Vele huisjes en kassen op ons complex zijn slecht gefundeerd.  
Daarna bekijken wij de binnenkant van het object. Hoe is de conditie van de wanden 
en de vloer; ook kijken wij naar de onderkant van het dak i.v.m. mogelijke lekkage.  
Na overleg binnen de taakgroep wordt de taxatieprijs vastgesteld en informeren wij als 
eerste de eigenaar van het object.  
Hierna maken wij een bescheiden taxatierapport voor de afdeling tuinuitgifte. Daarin 
vermelden wij de maten van het object, alsmede eventuele gebreken. Het komt ook 
voor dat wij een advies voor verbetering geven. Onze taak zit er dan op, de afdeling 
tuinuitgifte verzorgt de publicatie en gaat in overleg met belangstellenden. 
Voor alle duidelijkheid, de taakgroep Bouw bemoeit zich niet met het onderhoud van de 
tuinen, alsmede met de inventaris van de huisjes en kassen. 
 
 
Gerard Corbeau, Berkhouterweg tel. 211388 
Peter Bakker, Berkhouterweg tel. 243443  Peba@kpnmail.nl 
Ton Os, Lijndraaier  antonos@live.nl 
 
 
 

Taakgroep Sloten Berkhouterweg 

Afgelopen jaar hebben wij met de slootploeg net als verleden jaar de slootkanten 
schoongemaakt van riet en andere woekerende planten die de doorstroming van het 
slootwater kunnen belemmeren. Waterplanten zijn net als onkruid vaak woekeraars en 
moeten regelmatig worden verwijderd om onstuimige groei te voorkomen. 

mailto:Peba@kpnmail.nl
mailto:antonos@live.nl
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Dankzij de enthousiaste inzet van de leden van de slootploeg is ook dit jaar weer voorkomen 
dat de verenigingssloten volgroeien met riet en andere waterplanten. 
Yme, Hennie en Mark, bedankt voor jullie inzet 
 
Kees Schuil Coördinator Slootploeg 

 

Woensdagochtend ploeg Berkhouterweg 

Iedere woensdagochtend gaat een aantal leden aan de slag met algemene tuintaken. Het 
gaat hierbij vaak om ondersteuning van andere taakgroepen en het uitvoeren van urgente 
taken. Dit jaar is o.a. gewerkt aan het doorspuiten van de drainage, het onderhouden van de 
drainage sloot en pomp, het opschonen van verwaarloosde tuinen, het afbreken van 
verwaarloosde huisjes en kassen, het ondersteunen bij het plaatsen van de elektrapalen, het 
splitsen van tuinen, het afdekken van tuinen, het gereed maken van de te hakselen takken 
en het hakselen zelf, het ondersteunen bij de aanleg van het slootwaternet op Berkhout 1 en 
het bijhouden van een aantal algemene struiken/bomen/heggen. Al met al een aantal 
klussen die anders zouden blijven liggen of veel meer tijd zouden kosten.  
 
Willem Pisano 
 
 

Taakgroep Paden Berkhouterweg 

De taakgroep is in het afgelopen seizoen de eerste maal aan de slag geweest met het 
afsteken van kanten en herstelwerkzaamheden van de bestrating op pad Brugje-over t/m 
tuin 273, de tweede maal zijn weer kanten afgestoken, onkruid verwijderd op pad Brugje-
over t/m tuin 273 en het Tussenpad B. Twee leden van de groep hebben hun tuin opgezegd, 
een lid kan wegens leeftijd niet meer aan de paden werken. De groep zoekt daarom 
versterking uit een van de andere taakgroepen. 
 

Taakgroep Compost Berkhouterweg 

De compostgroep is dit jaar weer een groot aantal zaterdagen aanwezig geweest om te 
zorgen dat leden hun tuinafval op een juiste manier op de algemene composthoop kwijt 
konden. Volgend jaar is de composthoop vanaf mei t/m oktober steeds de 1ste zaterdag en 
de 3de zaterdag van de maand open van 11:00 tot 12:00 uur. Wilt u tuinafval composteren 
dan kunt u het op deze dagen op de composthoop komen gooien. Eind april wordt de 
compost die inmiddels een jaar heeft gelegen afgegraven en komt dan weer beschikbaar 
voor de leden. 

 
 
 
Jaarverslag complex Lijndraaier 
 
Klein. 
Het klopt, dat het complex Lijndraaier met - op papier - 142 percelen van telkens 50 
vierkante meter, al of niet samengevoegd tot een grotere tuin, het kleine broertje is van 
complex Berkhouterweg. Dit kleine broertje is gezond en vitaal, althans dat is de beleving 
van de 54 tuinders, die ploegen, dorsen en oogsten dat het een lieve lust is. 
 

Samen. 
Een aardige graadmeter voor het welbevinden van De Lijndraaier is de opkomst en de sfeer 
rondom de drie gemeenschappelijke werkbeurten ieder jaar. Iedereen is wel bekend met de 
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uitdrukking 'vele handen maken licht werk' maar wij zetten op zaterdag 7 september jl. die 
woorden om in daden door zij aan zij korte metten te maken met het opgerukte en 
ongewenste Elytrigia (kweek) op een dubbel perceel. Aan het eind van die ochtend beseften 
we de volle betekenis van de vaker geciteerde uitspraak uit 1961 'ask not what your country 

can do for you…'. Nieuwe tuinders doen daarna hun intrede op de vers omgespitte grond.  

  
Samen staan we sterk, de betreffende tuin heeft inmiddels weer een pachter. 

 
Commissies. 
Vanuit de Volkstuinvereniging Hoorn en Omstreken is De Lijndraaier natuurlijk gehouden aan 
het werken met commissies. Zo bestaat bijvoorbeeld de onderhoudscommissie, die haar 
bevoegdheden ontleent aan het Huishoudelijk reglement. Het kan voorkomen, dat 
gebruikmaking van die bevoegdheden collega-tuinders een wat schurend gevoel bezorgt, 
maar dat is nooit de intentie van de onderhoudscommissie. Zij opereert vanuit een andere 
bezieling: controle zoveel mogelijk loslaten, plezier in tuinieren verhogen en 
verantwoordelijkheid nemen voor het eigen grondstuk stimuleren. 

 
Els, Joyce en Ronn. 
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  Schoonheid op de Lijndraaier 
 
 
De bijentuin op complex Lijndraaier 
 
De bijentuin is dit jaar vier jaar oud. Vier jaar geleden namen wij een tuin over vol met 
onkruid. Het eerste deel van het project was een nieuwe laag grond. Ik had een collega die 
aan löss kon komen uit een gladiolenkwekerij. Dat maakte de grond bewerkbaar. Echter, het 
volgende voorjaar stond de tuin geheel begroeid met deze uit Nijmegen bekende plant: de 
gladiool! 
De werkzaamheden in het eerste jaar: open plekken creëren om alle gekregen stekjes te 
planten. Om te voorkomen dat het onkruid op zou komen, werd er ook een bijenmengsel 
aangebracht. Deze mengsels bestaan uit verschillende eenjarige planten waarvan Klaver en 
Mosterdzaad sterk overheersend aanwezig zijn. Deze twee planten konden zich daarom 
makkelijk elk jaar uitzaaien. Klaver geeft veel stikstof in de grond maar heeft als nadeel, dat 
hij andere planten overwoekert. 
In het tweede jaar werden er enkele struiken en bollen geplaatst. De Krokus is samen met de 
Wilg de eerste dracht voor de bijen. De vaste planten ontwikkelden zich enorm. Echter, dat 
planten het onkruid verdrukken is een fabel gebleken. De afgelopen twee jaar heb ik 
regelmatig vele kuubs met wortelonkruiden afgevoerd. 
De paden in de bijentuin werden gevuld met houtsnippers van de tuin en de gemeente. 
Ook kreeg de tuin het derde jaar een bankje. Ik hoorde van enkele inwoners van de 
omringende huizen, die een brug over de sloot hebben naar ons complex, dat zij bij hun 
gebruikelijke rondje ‘s avonds veel gebruik maken van het bankje. 
Na vier jaar was de tuin erg verwilderd en bleek slecht te onderhouden. Vooral als je niet 
weet wat je moet snoeien. Vandaar dat ik vanaf augustus ben begonnen met eilanden van 
één soort plant te creëren. Door ziekte en blessures is dat een beetje in het slob geraakt. Ik 
probeer dit bij droog weer steeds op te pakken, zodat het voor de leden van de werkgroep 
bijentuin duidelijker wordt welke werkzaamheden ze kunnen verrichten. 
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Met een bijentuin laat de vereniging zien dat ze zich bekommert om de biodiversiteit op hun 
tuincomplex. En daar maken bijen ook deel van uit. De honingbij is echter niet het insect dat 
op dit moment in de verdrukking zit. De alleen-levende bij (solitaire bij) kan in onze dicht 
geplakte huizen geen kiertjes meer vinden om haar eitjes af te zetten. Bijenhotels die men 
koopt op tuincentra voldoen niet. Het is daarom belangrijk om wat oude boomstammen op de 
tuin achter te laten, zodat deze bij zich ook bij ons kan blijven voortplanten. Op de bijentuin 
zijn enkele van zulke plekken gemaakt. 
 
Ik hoop dat u in het nieuwe jaar, met nóg meer interesse, onze Bijenhof zult bezoeken.  
 
Jan Joost ter Beek 
 
 

   

Frezen in het vroege voorjaar, complex Lijndraaier 

 

Tuinochtenden complex Lijndraaier 
 
Aanvang 9 uur, koffie om half 11 tot 11, einde om 12 uur samen werken aan de algemene 
klussen op het complex, en vooral ook elkaar weer spreken. En daar waar nodig de 
medetuinder ondersteunen. 
 
Zaterdag 28 maart 2020 In ieder geval gaan we dan het snoei afval hakselen. 
Zaterdag 30 mei 2020 
Zaterdag 5 september 2020 
 
 
Controle van de aardappels op complex Lijndraaier (op juiste plaatsing en op ziektes) wordt 
gedaan door Pieter de la Court. Pieter kan bindende aanwijzingen geven over de plaatsing 
van de aardappelen en over eventueel verwijderen of andere noodzakelijke acties.  
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Voedselbank 

Ook dit jaar hebben we weer heel wat mensen blij kunnen maken met verse groenten en fruit 
van onze tuinen. Tijdens het oogstseizoen hebben we elke donderdag tussen de vier en acht 
kratten oogst opgehaald van de Berkhouterweg en de Lijndraaier om naar de Voedselbank 
te brengen. Op ons rondje wordt er vaak snel nog iets geoogst om mee te geven of er ligt al 
wat klaar. Ook hebben we onze vaste ‘tuinadresjes’ waar iedere week iets te halen valt en 
waarvan er dit jaar twee zijn bijgekomen. Sommige medetuinders zetten zelfs wat extra rijtjes 
speciaal voor de voedselbank. Op de Lijndraaier, waar Lida het coördineert, worden de 
donaties bij het clubhuis gelegd dus dat is inladen en wegwezen. Een aantal tuinders hebben 
dit jaar gebruik gemaakt van ons aanbod om eens mee te gaan naar de Voedselbank 
wanneer we donaties wegbrengen. Eén van deze mensen heeft zich na het bezoekje 
aangemeld als vrijwilligster voor de Voedselbank. Dus....we brengen niet alleen oogst maar 
ook vrijwilligers       . 

Volgend jaar gaan we gewoon weer door. Op de prikborden en zo mogelijk in de nieuwsbrief 
zullen we aangeven wanneer er weer donaties worden opgehaald en wanneer we stoppen. 

Alle donateurs, heel hartelijk dank, ook namens de Voedselbank. 

Clint en Ina 

 
 
 

Ongediertebestrijding Berkhouterweg 3 en 4 
 

Ondergetekende zorgt tezamen met Clint en Eraldo ervoor dat het ongediertebestand 
enigszins onder controle blijft. Dit jaar hadden we te maken met een heuse muizenplaag! 
Nou vreten die wel niet zoveel (2 gram per dag) en we schrikken niet gelijk 
als we een muisje zien, maar een muizenexplosie is niet gezond. 
Clint houdt precies bij hoeveel hij vangt aan ratten en muizen, ik doe gewoon mijn best en 
zie wel. Misschien heeft u hier en daar omgekeerde bloempotten zien staan. Daar zit dan 
een muizenvalletje onder. Als je de val open en bloot plaats komen er ook vogeltjes van de 
pindakaas snoepen (koolmees, winterkoninkje, roodborstje). Dat is niet de bedoeling! 
Ik werk op bestelling. Mocht u last hebben van ongedierte kunt u een hulpvraag stellen. Zo 
ben ik ook op tuin 120 geweest (en die tuin was moeilijk te vinden), maar trof er niemand en 
ik zag geen merkbare sporen van ratten. Toen heb ik verder laten zitten. 
Als ik direct mail contact heb gehad kan ik daarover communiceren.  
Van de eerste serie valletjes zijn er 7 van de 8 verdwenen. Eerst dacht ik nog dat het muisje 
achteruitgelopen zou zijn, maar als het klemmetje dichtslaat is het: instant dead. Een tweede 
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gedachte was: eksters pakken de muizen onder de bloempot vandaan! 
Weer wat anders proberen. Met grote paperclips zette ik de vallen in de grond vast. En toch 
werden er verschillende vallen onder de bloempot vandaan gehaald. Dat moest wel haast 
onze tuinkat geweest zijn. 
Twee keer is er een valletje bij mijn tuin teruggelegd. Er zat nog iets van het kopje in. 
We doen ons best maar kunnen het complex lang niet rat vrijhouden. 
Mocht u zelf actie willen ondernemen, elke hulp en bijdrage is welkom. 
Ik hoop dat ik voor de gevoelige ziel niet te choquerend ben geweest. 
 
A. de Nijs 

 
 

Doelstelling controle aardappelteelt 
 
Algemeen    De teelt van aardappelen is nauw verbonden met het begrip van 

vruchtwisseling oftewel wisselteelt. Vruchtwisseling houdt in dat gewasgroepen  
(waaronder aardappelen) eens in de vier jaar - bij wettelijke verplichting - op het zelfde stukje 
grond geteeld mogen worden. De doelstelling is om te voorkomen dat bodemmoeheid 
ontstaat wat kan leiden dat ziekteverschijnselen kunnen optreden. Elke plant onttrekt 
enerzijds voedsel uit de grond en anderzijds brengt het iets toe doordat bij een goed 
teeltplan en een juiste mestvoering plantgroepen elkaar stimuleren. Onze vereniging kent 
sinds enkele jaren een verplichte 4-jarige wisselteelt voor aardappelen. Via een schema 
overzicht in ons jaarlijks uitgegeven verenigingsnieuws staat aangegeven op welk gedeelte 
van de tuin dat jaar aardappelen verbouwd mogen worden. Over de teelt kent onze 
vereniging een aardappelprotocol. 

 
Controle    Jaarlijks controleert de aardappelcommissie de teelt van aardappelen en 

eventueel tomaten, beiden zijn van dezelfde familie (nachtschaden). Vanaf het voorjaar 
controleren we op opslag, achtergebleven aardappelen van de teelt van vorig jaar, omdat 
deze kunnen zorgen dat ziekteverschijnselen weer opnieuw kunnen ontstaan. Voor de 
aanschaf van pootaardappelen is het verplicht NAK-gekeurde poters te gebruiken. Voorts 
controleren we of de juiste indeling is aangehouden. Mocht bij het controleren blijken dat er 
geen gekeurd pootgoed is gebruikt kunnen sancties volgen en worden de planten gerooid. 
Bewaar daarom altijd het label wat bij de aanschaf is bevestigd. Onze belangrijkste taak is 
derhalve tijdens het seizoen de teelt van aardappelen controleren op eventuele 
ziekteverschijnselen die kunnen optreden en de betreffende tuinder te attenderen hoe te 
handelen. 
 
Afgelopen seizoen    Gebruikelijk is het dat we in mei beginnen met de rondgang over de 
tuinen opzoek naar eventueel opslag en controleren we of de teelt volgens de juiste indeling 
plaatsvindt. In de periode dat de poters de grond in kunnen (maart/april) waren de 
weersomstandigheden gunstig. Op 4 mei moesten we constateren dat er op meer dan 10 
tuinen opslag was waargenomen, op één tuin stonden de aardappelen op de verkeerde 
plaats en op twee tuinen ontbreekt nog steeds een aangeleverde plattegrond voor een 
gewijzigde aardappelteelt. Half mei valt er nog steeds op een aantal tuinen opslag te 
constateren en op één tuin vonden we resten van de oogst van vorig jaar in de compostbak 
die alweer begon uit te lopen. Op één tuin ongekeurde aardappelen op een verkeerde plek. 
Begin juni, de weersomstandigheden zijn warm en problemen zijn nagenoeg niet waar te 
nemen. Wat ons wel is opgevallen dat op sommige tuinen het aardappelloof veel te dicht 
tegen elkaar groeit en in elkaar overloopt waardoor problemen kunnen ontstaan. In juni en 
juli waren de weersomstandigheden soms te warm met soms een enkele regenbui waardoor 
het loof weer snel kon drogen. Half juli vonden we op enkele tuinen phytophthora (de 
gevreesde aardappelziekte) weliswaar latent aanwezig. Op één tuin is dit jaar de oogst 
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mislukt. Na overleg en controle van een NAK-keurmeester, bleek dat door de ziekte 
Alternaria de knollen van het soort Roseval volledig aangetast waren. Tijdens de groei bleek 
er bij controle op het blad geen aanwijzing te vinden, maar volgens hem zou de oorzaak in 
de grond kunnen liggen, helaas alles bij elkaar een vervelende zaak. 

 

Plaatsing aardappels komend seizoen     

Het schema voor aardappelen komend seizoen ziet er als volgt uit: 
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Enkele opmerkingen wil de commissie nog kwijt die we tijdens het controleren tegenkomen:   

• Sommige tuinen zijn moeilijk te betreden waarvan er enkelen zelfs op slot zijn.  

• Het is opgevallen dat sommige tuinders vergeten waren tijdens de groei de regels 
aan te aarden waardoor er groene knollen ontstaan die giftig zijn.  

• Op andere tuinen waar de aardappelen inmiddels gerooid zijn, liggen veel 
achtergebleven knollen verspreid over de tuin.   

• Om de controle zo goed mogelijk en overzichtelijk te kunnen uitvoeren, vragen we, in 
overleg en samenspraak met het bestuur, van de tuinders een vragenlijst in te vullen 
om duidelijk in kaart te kunnen brengen welke tuinder wel of geen aardappelen teelt. 

 
Nadat op veel tuinen de aardappelen uit de grond zijn gaan ook langzamerhand de zonnige 
dagen over in duidelijk natte dagen. De watergod boven was inmiddels bezig met het ene na 
het andere plengoffer en enkele tuinen kwamen blank te staan, zeg maar dat bij sommige 
tuinders het water tot de lippen kwam. Maakten de pompen overuren en was de drainploeg 
druk in de weer om de schade te beperken. 
Na dit afgelopen seizoen, met z’n warme en natte perioden, gaan we straks weer vol goede 
moed op weg naar nieuwe tijden en wensen wij van de commissie u een goed tuinjaar met 
een gezonde en rijke oogst. 
 
De aardappel commissie, 
Peter Bontekoe, tuinnummer 234 Berkhout 
John Duin, tuinnummer 230 Berkhout 
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Het overzicht met contactpersonen diverse taakgroepen en commissies kunt u 
vinden op de website 
 

 

Activiteitenkalender 2020 
 

Za. 4 januari Nieuwjaarsborrel in de “Konkelboet Berkhouterweg”  
Aanvang: 14:00 uur   Tot: 17:00 uur 
 
Di.28 januari Algemene ledenvergadering in de kantine van VV Zwaluwen 
Aanvang 19:30 uur   Tot: 22:30 uur 
 
Za. 29 februari Ophalen zaadbestellingen in de “Konkelboet” Berkhouterweg 
Aanvang 10:00 uur  Tot 12:00 uur 
 
Za. 7 maart Ophalen zaadbestellingen in de “Konkelboet” Berkhouterweg 
Aanvang 10:00 uur   Tot 12:00 uur 
 
Za. 28 maart Coördinatorenlunch in de “Konkelboet” Berkhouterweg 
Aanvang 12:00 uur  Tot 14.00 uur 
 
Za. 28 maart 2020 Werkochtend complex Lijndraaier (snoei afval hakselen) 
Aanvang 9:00 uur  Tot 12.00 uur 
 
Za. 30 mei 2020 Werkochtend complex Lijndraaier 
Aanvang 9:00 uur  Tot 12.00 uur 
 
Za. 5 september 2020 Werkochtend complex Lijndraaier 
Aanvang 9:00 uur  Tot 12.00 uur 
 
Zo. 8 november Nieuwe-leden-borrel in de “Konkelboet” Berkhouterweg 
Aanvang 15:30 uur   Tot 17.30 
 
Za. 21 november Snertfeest in de “Konkelboet” Berkhouterweg 
Aanvang 15:00 uur   Tot: 17:00 uur 
 
Woensdag 25 november is Hakseldag op de Berkhouterweg 
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