Volkstuindersvereniging Hoorn en Omstreken

GROENE BOEK 2022

Groene boek 2022

Pagina 1

Volkstuindersvereniging Hoorn en Omstreken
Contactgegevens:
Complex:
Berkhouterweg
Bezoekadres: Berkhouterweg 21
1624 NS Hoorn
Postadres:

Lijndraaier
Zilversmid 7A
1625 AX Hoorn

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 2022. Als dit boek verschijnt hopen wij dat iedereen nog steeds
een goede gezondheid geniet en de draad van het gewone leven weer heeft opgepakt. In dit boek
schetsen we zo goed mogelijk wat er allemaal op onze complexen plaats vindt en gaat vinden.
We merken dat niet alleen de gehele bevolking vergrijst maar ook onze tuinders. Dat heeft
consequenties voor het onderhoud van onze complexen. Een steeds kleinere groep kan het fysieke
werk aan. Als er dan ook mensen de keuze maken om niets te doen binnen de vereniging, dan wordt
het lastig om de tuin op orde te houden. Iets om over na te denken.
De vereniging heeft twee complexen in beheer, het grote complex aan de Berkhouterweg met de
“Konkelboet” en het kleinere complex aan de Lijndraaier. We willen als vereniging ook duurzaam zijn
en dat is een van de redenen dat u dit boek digitaal ontvangt.
Het Bestuur
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Van de voorzitter
Beste Tuinvrienden,
Het bericht van de voorzitter is een beetje een traditie geworden. Ik wil dat niet verbreken, dus hier
gaan we dan!
Zoals gezegd op de laatste ALV zal er geen wijziging zijn in de route die we gekozen hebben naar
gezamenlijkheid, duurzaamheid, diversiteit en verantwoordelijkheid.
Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd volgens die thema’s onze vereniging te besturen. Voor mij
als kersverse voorzitter is dat een dik half jaar “aan het roer” staan. Het is me niet tegengevallen,
maar het is me zeker ook niet meegevallen. We hebben als bestuur een hoop op ons bordje maar
iedereen zet zich in en dat is heel fijn.
Zelf heb ik al heel lang een tuin op de Lijndraaier en telkens valt mij op hoe anders het toegaat op de
Berkhouterweg. Dat is voor mij wel wennen en vraagt inlevingsvermogen. Naar mijn idee is het de
kunst om het goede te mengen en van elkaar te leren. In gezamenlijkheid en respectvol voor ook
deze vorm van diversiteit.
Zoals gezegd ligt er veel op het bestuurlijke bordje, Berkhout is een dame op leeftijd en de rimpels
beginnen hier en daar behoorlijk diep te worden. Een facelift is noodzakelijk. Daarnaast zijn er
maatschappelijke veranderingen waardoor niet iedereen meer zeeën van tijd heeft om op en aan de
tuin te besteden. Daar moeten we rekening mee houden.
En dat vereist hier en daar andere keuzes, zie verderop in dit Groene Boek de voorstellen.
De weg naar duurzaamheid wordt vervolgd met uitbreiding van ons waterproject naar de gehele
vereniging. Wat betreft de diversiteit hebben we voornamelijk aangestuurd op het zo klein mogelijk
houden van de regels zodat mensen ruimte hebben om hun tuin op eigen wijze in te richten. Dat
heeft veel discussie opgeleverd omdat het verbieden of vastleggen van regels vaak makkelijk is. Nu
krijgt dit een vervolg in het kader van de invoering van de WBTR. Dat vraagt modernisering en
aanpassing van de statuten, het huishoudelijk reglement en zijn protocollen. Maar het vraagt ook
aanpassing van onze werkwijze als bestuur. De wet is gericht op verantwoording en transparantie.
Een van de manieren om transparantie te bereiken is de nieuwsbrief.
Lid zijn van een vereniging is niet vrijblijvend. “Ik betaal contributie dus ik hoef niets te doen” gaat
echt niet op! Bij de tennisvereniging draai je bardienst, hier wiedt je onkruid of maait een
gemeenschappelijk pad. Of je spuit een drainage door, doet de waterleiding, zorgt voor de pompen,
of zit in het bestuur. Kortom zonder de handen uit de mouwen van de leden kunnen we niet bestaan!
De leden zijn de vereniging en maken de vereniging.
Verantwoordelijkheid kan en moet genomen worden in de taakgroepen of op een andere manier.
Dit jaar zal dit systeem opnieuw tegen het licht gehouden worden en daar waar nodig bijgesteld.
Wij hopen dat komend jaar weer gelegenheid zal bieden voor gezamenlijke activiteiten, dat de
weergoden ons goed gezind zullen zijn en dat we allemaal met veel plezier zullen tuinieren.
Met groene groet,
Jacqueline van der Haagen-Pos
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering.
Beste leden,
Het bestuur nodigt u volgens de voorlopige inzichten waarschijnlijk in het eerste kwartaal 2022 uit
voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op een nader te
bepalen datum in 2022 en op een nader te bepalen lokatie. Dit alles afhankelijk van de geldende
regels in verband met de voortdurende COVID-19 pandemie.
Agenda Algemene ledenvergadering 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Opening en vaststelling van deze agenda.
Mededelingen en ingekomen stukken (mondeling).
Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 juli 2021.
Financiën: jaarstukken boekjaar 2021 (nov 2020 – okt 2021).
Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2021 voorstel decharge.
Schets meerjaren planning onderhoud complexen.
Voorstel voor verhoging van de pacht en de jaarlijkse bijdrage.
Tweejaren begroting 2022 ter goedkeuring en 2023 ter informatie.
Samenstelling kascontrolecommissie voor het boekjaar 2022.
Voordracht benoeming (nieuwe) leden Bestuur met ingang van 2022.
Voorstel benoeming (nieuwe) leden Geschillencommissie met ingang van 2022.
Aanpassing Huishoudelijk reglement.
Voortgang over de modernisering van de statuten en huishoudelijk reglement in kader van de
WBTR.
Mondelinge rapportage over de volgende onderwerpen:
- Slootwaterproject; Evaluatie BH 1 en Voortgang BH 2 en 3.
- Het Elektriciteitsnet; Voortgang.
Rondvraag.
Sluiting ALV.

Bijlagen bij de agenda van de ALV zoals deze te vinden zijn in dit Groene Boek
Ad 3
Ad 4
Ad 5
Ad 8
Ad 9
Ad 10

Verslag van de Algemene ledenvergadering van 26 juli 2021 (ter vaststelling).
Financiën: jaarstukken boekjaar 2021 (nov 2020 – okt 2021).
Verslag kascontrolecommissie, besluit tot decharge.
Begroting 2022 in twee versies en meerjarenbegroting 2023.
Samenstelling kascontrole commissie voor boekjaar 2022.
Voordracht benoeming (nieuwe) leden Bestuur met ingang van 2022 en schema aftreden (ter
goedkeuring).
Ad 11 Voorstel benoeming (nieuwe) leden Geschillencommissie ingaande 2022, schema van
aftreden (ter goedkeuring).
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Agendapunt 3: Notulen ALV juli 2021.
Notulen Algemene Ledenvergadering Volkstuindersvereniging Hoorn en Omstreken 26 juli 2021.
Aanwezig: 28 leden, waarvan 26 stemgerechtigd.
Afmeldingen wegens verhindering: 18 leden.
1.
Opening en vaststellen van de agenda.
Klaas Visser opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.
In het afgelopen anderhalf jaar zijn twee tuinders overleden: Jan Bakels en Mario Wansinck.
Zij worden herdacht met een minuut stilte.
Er worden geen nieuwe punten aan de agenda toegevoegd.
2.
Mededelingen en ingekomen stukken (mondeling).
Klaas legt de bijzondere situatie uit die we dit jaar hebben. Het laatste komt door corona en maakt
dat de uitgestelde vergadering voor 31 juli moet plaatsvinden.
Het is de bedoeling goed afstand te houden. We hebben dit jaar dan ook geen pauze en geen borrel
achteraf.
De procedure rond de stembriefjes wordt door Klaas toegelicht. Dit jaar is na een uitspraak van de
geschillencommissie gebleken dat wij het begrip lid volgens de statuten anders moeten
interpreteren. Iedereen kan de definitie nalezen in de statuten op de website. Dat heeft invloed op
de stemgerechtigdheid. Het komt er op neer dat alleen leden die een tuin hebben of getuinierd
hebben en op de wachtlijst staan als stemgerechtid lid tellen. Dit zijn ook de leden die volgens artikel
15 toegang hebben tot de ledenvergadering. Alle andere die wij, en voorgaande besturen, als leden
beschouwd hebben gedurende lange tijd dus niet. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat ook
anderen die bij de vereniging betrokken zijn graag de vergadering willen bijwonen hebben zij ook een
uitnodiging ontvangen. Stemmen zal door middel van stemkaarten (rood voor tegenstem en groen
voor voorstem) geregeld worden. Alleen stemgerechtigde leden hebben bij de ingang stemkaarten
uitgereikt gekregen. Per tuin is er 1 set kaarten, want 1 stem. Voor het bestuur is het stemmen zo
ook veel overzichtelijker.
Ingekomen stukken.
Voor de rondvraag hebben 4 tuinders vragen ingediend. Deze vragen worden bij de rondvraag
besproken.
3.
Notulen van de Algemene Ledenvergadering 28 januari 2020.
De notulen worden doorgenomen, er zijn geen opmerkingen.
Besluit 1 ALV: De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 januari 2020 worden zonder
op- of aanmerkingen vastgesteld.
4.
Financiën: jaarstukken 2020.
De penningmeester licht de resultatenrekening toe.
Aan de inkomsten kant zijn de getallen elk jaar ongeveer hetzelfde. Aan de inkomstenkant is de pacht
iets lager doordat er wat tuinen zijn afgedicht. In coronatijd geen inkomsten van de kantine.
Een aantal posten ligt vast door contracten e.d. (belastingen, verzekeringen, elektrarekening, gas).
De andere hoge uitgaven zijn drainage, waterproject Bh 2,3 4 en 4 (deel in 2019 en deel volgt in
2021) Onderhoud Berkhout (o.a. aarde). De waterrekening op Berkhout springt eruit met € 2987,-).
Daar zat een naheffing in van € 1389,-.
Dit alles heeft geleid tot een positief resultaat van € 4276,-.
Dat is dus in de balans de toename van het vermogen.
Bij verzekeringen is gebleken dat er sprake kan zijn van onderverzekering en dat kan leiden tot
problemen bij een schade-uitkering. Vele bedragen liggen al jaren vast terwijl de prijs van herbouw
flink gestegen is.
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De penningmeester adviseert de tuinders met een verzekerd tuinhuisje na te kijken of het huisje wel
voldoende verzekerd is in verband met schade.
De balans: we hebben nu een positief saldo op de rekening. Dit blijft staan voor onvoorziene zaken.
Waterproject loopt door. Ook de elektragroep maakt voortgang met de uitvoering.
Er wordt een vraag gesteld over de staat van de wegen. Met name op BH1. Alle asfalt repareren zou
ons ongeveer 20.000 kosten. Nu denken we na over reparatie met koud asfalt. Er wordt een
opmerking gemaakt over gebruik van beton. Antwoord van bestuur: Het asfalt is te dun aangebracht,
twee materialen naast elkaar gaat slecht. Dit jaar is er ook geen financiële ruimte meer.
Penningmeester krijgt de complimenten en applaus van de vergadering.
5.
Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2020, mondeling en decharge
Ernst Schol voert het woord, aangevuld door mevrouw Els Stumpel, zij hebben digitaal de cijfers
gecontroleerd en in orde bevonden. Er is correct boekgehouden. Zij vragen de vergadering om het
bestuur voor het gevoerde financiële beleid decharge te verlenen. De kascommissie wordt bedankt
voor haar inspanning.
Besluit 2 ALV: De ALV verleent het bestuur decharge (alleen groene briefjes).
6.
Samenstelling kascontrolecommissie voor het boekjaar 2021.
Mevrouw Els Stumpel is aftredend. Els geeft aan dat zij heel veel geleerd heeft en dat zij plezier
beleefd heeft aan het werk in de kascontrole commissie.
De vergadering wordt gevraagd om aanvulling van de commissie. De heer Rob vd Berg is reserve lid
maar zijn gezondheid is momenteel niet in orde. Hij is daarom niet aanwezig.
De heer van Meel stelt zich beschikbaar.
Besluit 3 ALV: De ALV keurt het voorstel van het bestuur goed om de heren Ernst Schol en Kees van
Meel te benoemen als lid van de kascontrolecommissie en de heer Rob van den Berg als reserve-lid.
Mevrouw Stumpel wordt bedankt voor haar inzet.
7.
Voorstel benoeming (nieuwe) leden Bestuur met ingang van 2021.
Het schema van aftreden is functie gebonden, indien iemand een functie overneemt blijft het
schema van aftreden ongewijzigd.
Statutair treedt de voorzitter af, hij is niet herkiesbaar.
Statutair treedt ook het algemeen bestuurslid 1 Berkhouterweg, Willem Pisano, af. Ook hij is niet
herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om Marcel van Mullem te benoemen als algemeen bestuurslid
Berkhouterweg.
Het bestuur stelt voor om Jacqueline van der Haagen te benoemen als voorzitter.
Klaas neemt afscheid met een klein overzicht wat er bereikt is. Het is een goede ploeg die er nu zit,
prettig samenwerken. Duurzaamheid en Verantwoordelijkheid zijn pijlers geweest. Een voorbeeld
van duurzaamheid is het slootwaterproject. Wat betreft eigen verantwoordelijkheid is het streven
dat mensen onderling hun problemen oplossen. Alleen als het erg ingewikkeld is neemt het bestuur
het over.
Klaas bedankt iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen en brengt nu de voorstellen voor
bestuur benoemingen in stemming.
Marcel van Mullem stelt zich voor. Hij woont in Zwaag, langs de stoomtram spoorlijn. Vanaf 2018
tuiniert hij op de Berkhouterweg. Sinds vorig jaar heeft hij als aspirant-lid meegedraaid in het
bestuur. Zijn streven is het om het met elkaar en voor elkaar mooier te maken. In zijn vorige
woonplaats heeft hij veel bestuurswerk gedaan. Marcel heeft 128B als tuin.
De voordracht wordt in stemming gebracht. De stembriefjes gaan omhoog, allemaal groen.
Besluit 4 ALV: De ALV benoemt Marcel van Mullem als bestuurslid.
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De heer Simsek stelt een vraag. Hij vraagt zich af hoe het mogelijk is een verkiezing te houden als er
maar 28 mensen aanwezig zijn, terwijl we naar zijn zeggen 281 leden hebben. Het bestuur reageert
dat dit wel kan. De statuten vermelden niets over het aantal benodigde leden dat aanwezig dient te
zijn voor een stemming over benoemingen. Later komen we nog terug op de statuten. De heer
Simsek verlaat de vergadering.
Jacqueline introduceert zich, tuint al 25 jaar op de Lijndraaier en woont er letterlijk naast. En zo is het
gekomen. “Klaas gaf aan dat hij ging stoppen en omdat ik al een tijd meedraai met het bestuur heb ik
mij kandidaat gesteld. Het lijkt mij goed dat een voorzitter uit het zittende bestuur komt omdat er
dan een goede overgang is. Je kent dan al het reilen en zeilen. Klaas stelde de prikkelende vraag wat
dan de lijn gaat worden, welke kant gaan we op? Daar moet je over nadenken. De richting die de
laatste jaren gevolgd is, is er een die mij aanspreekt. Verantwoordelijkheid en duurzaamheid spreken
mij aan”. Er is een vraag van de vergadering naar hoelang Jacqueline al lid is. 25 Jaar lidmaatschap
wordt door de vergadering gewaardeerd, ze is niet nieuw in de vereniging.
Klaas brengt de voordracht in stemming.
Besluit 5 ALV: De ALV benoemt Jacqueline van der Haagen als voorzitter.
Jacqueline neemt de spreekwoordelijke hamer van Klaas over en richt een dankwoord aan Klaas en
Willem.
Met mijn benoeming treedt Klaas officieel af. Januari 2021 aan het eind van zijn termijn heeft Willem
het bestuur verlaten. En dus nemen we vandaag officieel afscheid van 2 bestuursleden van de “ploeg
van 2015”. Dit zijn 2 mensen die mede hun stempel op de vereniging gedrukt hebben. Achterstallig
onderhoud opgepakt, modernisering huishoudelijk regelement, aanpakken misstanden op tuinen. De
vereniging heeft een solide basis gekregen in de afgelopen jaren en een duidelijke richting. Willem is
geen stille kracht in een bestuur, taalvaardig, scherp formulerend, kritisch en soms prikkelend. Houd
je bij de les. Ook iemand die probeert verschillen te overbruggen, communicatief en conflict
beheersend.
De handen worden ook fysiek uit de mouwen gestoken met de woensdag ploeg. Heel veel
waardering voor Willem en dat team.
Willem heel hartelijk dank voor je inzet en bijdrage aan de vereniging. Applaus van de vergadering.
Willem ontvangt bloemen en een cadeau, helaas geen hand en ook geen zoen. Dat gaat natuurlijk
niet.
Willem bedankt voor de bloemen en het cadeau. Hij heeft het met plezier gedaan. Hij hecht eraan
om te zeggen dat ook hij van mening is dat de vereniging nu een goede basis heeft en dat hij blij is
daaraan te hebben bijgedragen. Het was leuk om te doen. Willem spreekt de hoop uit dat het net zo
goed doorgaat als met het bestuur hiervoor.
En dan het afscheid van Klaas. Ik heb veel geleerd van de manier waarop Klaas zaken aanpakt vooral
in de manier waarop hij met mensen omgaat. Met zachte hand maar niet slap. Met veel respect voor
de ander. En altijd op zoek naar de verbinding. Zijn zoeken naar de menselijke kant van de zaak en
het leggen van verbanden en het uitgaan van respect voor ieders eigenheid is misschien wel bij
uitstek wat een vereniging een vereniging maakt.
Ik zal dat missen in het bestuur.
Klaas heel hartelijk bedankt voor je inzet! En ook voor Klaas bloemen en een cadeau en geen hand
en geen zoen. Applaus van de vergadering.
Dan gaan we nu verder met het zakelijke gedeelte.
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8.
Begroting 2021 en meerjarenbegroting.
Jos Mol licht enkele grote bedragen toe.
Aan de inkomsten kant zal er weinig veranderen. We zullen het komende jaar meerdere grote
uitgaven krijgen. Het slootwaterproject en het elektra zullen behoorlijk wat geld vragen. We hebben
ook een naheffing van het elektriciteitsbedrijf. Hierdoor is de begroting aan de krappe kant en zakken
we mogelijk even in de min. Ook doen we onze laatste aflossing van de lening uit 2016 (€ 3800,-).
We verwachten dat de waterrekening fors zal dalen door gebruik van slootwater. De verwachting is
dat we geld terugkrijgen. Het project voor vernieuwing elektranet gaat door, ook hier zijn de nodige
gelden voor gereserveerd.
Het stroomnet is bedoeld voor incidentele werkzaamheden op de tuin en niet voor verwarming,
waterkokers en al dat soort huishoudelijke zaken. Daar moet de tuinder maar een gaspitje voor
nemen. Mocht u dit zien, spreek elkaar erop aan. Het stroomnet is daar echt niet voor bedoeld.
Voor de komende jaren is er meer geld beschikbaar (geen lening en weinig watergebruik). Bij elkaar
kunnen we dan € 5000,- aan andere zaken besteden. Zoals geschetst in de meerjaren begroting. Voor
aanpakken van de paden hebben we veel geld nodig maar we gaan hier wel mee aan de slag. Na
voltooien van project elektra kunnen we er weer jaren tegen.
Vraag over elektra en waterproject op de Lijndraaier. Kan dit ook daar uitgerold worden? Dit is
besproken binnen het bestuur en er is positief op gereageerd. Dit zou dan op de begroting van 2022
opgenomen moeten worden. Op de begroting 2021 past dat niet meer. Vraag over begroting 2022,
komt er dan in het begin van het jaar een ALV? Zeker is dat ons streven!!
Begroting 2021 wordt in stemming gebracht.
Besluit 6 ALV: De ALV keurt de begroting voor 2021 goed.
9.
Voorstel benoeming samenstelling Geschillencommissie per 2021.
Het bestuur bedankt de commissie voor haar inzet. Er is dit jaar een geschil geweest over tuinuitgifte.
Het bestuur heeft hier veel van geleerd.
Het bestuur draagt de heer René Lewis voor herbenoeming voor. De vergadering is gewend te
klappen bij een benoeming maar nu wordt er toch gevraagd om stembriefjes. Alles groen.
Besluit 7 ALV: De ALV hernoemt René Lewis als lid van de geschillencommissie.
10.
Overzicht leden in 2020 en stand van zaken wachtlijst ter kennisname.
Eerder in de vergadering was er een discussie over het aantal leden. De vraagsteller is helaas niet
meer aanwezig. Nog even voor de duidelijkheid. We kennen binnen onze gemeenschap een variëteit
aan soorten leden. Alleen mensen die een tuin pachten hebben stemrecht. Er wordt een vraag
gesteld over aspirant-leden, zij hebben geen stemrecht. Het eerste jaar moet je een soort proeve van
bekwaamheid afleggen en daarna wordt je lid. Dat voelt een beetje raar voor de personen hier
aanwezig. Het is een structuur die nu nog bestaat in de vereniging maar wij vragen ons als bestuur af
of dat nog zo moet. Je staat een soort van in de wachtkamer. We gaan er wat aan doen.
Overzicht aantal leden in 2020 en wachtlijst zoals gepubliceerd in groene boek:
Status
Aspirant lid
Leden zonder tuin
Medetuinders
Spoortuinders
Tuinders
Wachtlijst
Totaal
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12
6
16
3
183
26
246
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11.
Meningsvorming en/of rapportage over de volgende onderwerpen:
A.
Slootwaterproject; Evaluatie BH 1 en Voortgang BH 2 en 3 en 4.
Jos geeft een inleiding en nodigt uit tot vragen en opmerkingen.
Vraag: In de vergadering destijds met BH 1 is ter sprake gekomen dat het (sloot)water per jaar
gekeurd zou worden. Indertijd is keuring toegezegd.
Antwoord: We doen geen jaarlijkse meting omdat het te duur is. Het Waterschap voert wekelijks
metingen uit bij de Uitwatering in Schardam, indien daar iets ongebruikelijks aangetoond wordt
krijgen wij bericht. Kunnen we erop vertrouwen dat de kwaliteit goed is? Het is hetzelfde water dat
de boeren gebruiken bij beregening en voor de koeien. Wanneer je het niet prettig vindt dat het
slootwater over de planten komt zijn er meerdere oplossingen om in de grond water te geven
(druppelslangen of zweetslangen e.d.). Bij dat soort oplossingen geef je alleen de plant water en niet
de rest. Volgens een lid heeft hij meer onkruid nu hij met slootwater werkt. Niet iedereen herkent
dat. Vraag van iemand die nog geen kraan heeft. Dat is net de enige tuin zonder aansluiting, dat geeft
een hoop vrolijkheid. Els geeft aan dat ze er reuzeblij mee is het bespaart het zeulen met de gieters.
Ze krijgt heel wat bijval. Ook de leden van de drainage club zijn er blij mee, ze gebruiken het systeem
voor doorspuiten. Jos geeft aan dat de druk tijdelijk verhoogd kan worden als ze gaan reinigen.
B. Klimaat tafels; Voortgang, er is geen voortgang. Wegens de RIVM-regels was het niet mogelijk om
bij elkaar te komen.
C. Het elektriciteitsnet; Er wordt nog steeds gewerkt aan het net. Verwachting is dat het dit jaar
klaar is. Er komen 2 nieuwe schakelkasten met verschillende groepen erin. Er wordt nog wel gezocht
naar een technisch persoon die ingeschakeld kan worden bij storing.
Er wordt een opmerking gemaakt over de gevolgen van het doorknippen van de snoeren,
Dat is een van de redenen dat we dit project zijn gestart. Er komen dus ook verschillende groepen.
Dat moet dus voorkomen dat het gehele complex zonder stroom komt te zitten.
Kasten gaan niet op slot, tot blijkt dat er weer allerlei mensen aan het systeem zitten. Dan gaat de
kast op slot.
De tweede vraag was naar gebruik ondeugdelijk materiaal. Het bestuur kan daar natuurlijk niet
allemaal op letten. Dus als je iemand ziet met ondeugdelijk of met touwtjes aan elkaar hangend
materiaal spreek elkaar dan aan. Het gaat om ieders veiligheid.
D. Inbraakpreventie; daar is helaas niet veel aan te doen, geen dure spullen bewaren op de tuin.
Vreemde mensen aanspreken en toegangshek ’s nachts goed afsluiten. Je kan altijd beleefd vragen
wat iemand komt doen. Als vreemd bezoek de tuin niet wil verlaten kan je de politie bellen die dan
komt. Ook vreemde auto’s, komen voor. Fotografeer het nummerbord maar. Het advies is wel om
alleen gasten te vragen als je op de tuin bent. Een opmerking over de aardappelcommissie. Deze mag
altijd de tuin betreden, zo hebben we dat geregeld. Er is een opmerking over mensen die in de
vakantie de tuin bij houden. Dat moet natuurlijk kunnen. Actie voor bestuur: tekst in huishoudelijk
regelement hierop aanpassen.
E. 60-jarig bestaan wordt omgezet naar 65-jarig bestaan. Vergadering stemt hiermee in.
12.

•

•
•

Rondvraag.
Vragen over kachels, staat in september op de agenda bij de bestuursvergadering. Vinden we
een lastig probleem, heeft veel verschillende facetten. Je gunt mensen warmte maar hoort
geen overlast te geven voor anderen. Er is ook slecht stookgedrag en soms op vreemde
tijdstippen.
Vraag over waterrekening BH 1 is afgehandeld. De tuinders hebben hun geld teruggekregen.
Vraag over te kort onderhoud tuinen, hier wordt een stappenplan gebruikt. We hanteren een
vaste structuur, “de drietaps raket”. Eerst bellen, vervolgens nog een keer bellen met
aankondiging stappenplan, vervolgens 1e brief met aanwijzingen, dan 2e brief met opnieuw
aanwijzingen en als laatste de beëindigingsbrief met afrekening. Hier komt een vraag over,
kunnen we de borg gebruiken om het opruimen te betalen? De borg is niet toereikend. Zou
een borg dekkend moeten zijn dan praat je over een borg van honderden euro’s. Daar is over
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•
•
•
•

•

gesproken en een dergelijke hoge borg maakt tuinen voor een aantal mensen dan
onbereikbaar. De contracten zijn inmiddels zo dat de kosten verhaald kunnen worden bij
opruimen door de vereniging. Klaas geeft aan dat het soms ook wel heel droevig is omdat er
ineens heel veel problemen zijn. Bespreekbaar maken helpt wel. Er is wel kritiek op de
opvolging van de aanwijzingen. Het tijdspad moet strakker in de gaten gehouden worden.
Vraag over aantal leden Taakgroepen: daar moet eens naar worden gekeken. Gaat op agenda
voor bestuursvergadering. Dit heeft onderhoud nodig, net zoals alles. De agenda van het
bestuur is behoorlijk vol dus het is lastig om hier een tijdstip voor aan te geven.
Vraag of in de Statuten gewijzigd kan worden dat er 3 leden deel uit maken van de
geschillencommissie, er is nu een verschil met huishoudelijk regelement.
Verzoek om communicatie voor nieuwe leden verbeteren. Het duurt soms lang voor er
gereageerd wordt.
Opmerking dat het lastig is om het verenigingsgevoel een beetje te behouden als je niet
gezamenlijk iets kan ondernemen. Dus een vraag naar herinvoering zaterdag werkbeurten.
Reactie voorzitter: we hebben deze structuur niet voor niets indertijd ingevoerd. De
Lijndraaier heeft een combinatie van deze structuren. Inmiddels is er geen groot onderhoud
meer dat een zaterdagbeurt rechtvaardigt. Nu drinken we dus gezellig koffie met cake met
zijn allen. Er is ook het idee geweest van buurtschappen, misschien dat dat ook een oplossing
biedt. We zijn natuurlijk ook achterhaald door Corona, het is niet anders.
Opmerking over effectief watergeven en de gevolgen van te veel watergeven. Verzoek om
dat in de nieuwsbrief te zetten.

13.
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
Dit is een wet die per 1 juli dit jaar is ingegaan. Deze wet is van toepassing voor alle verenigingen en
stichtingen en bevat een fors aantal artikelen. Deze wet geeft je 5 jaar de tijd om daaraan te voldoen
onder de voorwaarde dat je actief met de invoering van de wet bezig bent en dat kan aantonen. We
zijn eraan begonnen met drie mensen van het bestuur, hoe bestuur je, hoe zorg je voor je
verantwoording. Dat lijkt heel bedreigend maar dat is niet het geval. Het blijkt heel leuk om hier mee
bezig te zijn. We hebben wel al gezien dat we wat aan de statuten moeten doen, het is een
lappendeken.
De vergadering vraagt naar aansprakelijk zijn van het bestuur. Als je transparant bent, controleert,
volgt je procedures, doe een periodiek verslag, dan zit je goed. Zo is er elke maand een verslag over
de financiën. Als je er een zooitje van maakt dan pas ben je als bestuurslid aansprakelijk.
Het voornemen van het bestuur is om in het kader van deze wet op de volgende ALV (hopelijk in
januari) een herziene uitgave van de Statuten in stemming te brengen. In het verlengde daarvan
zullen ook de andere reglementen bekeken moeten worden. (Zie ook rondvraag over
geschillencommissie).
We gaan wel voor kwaliteit en niet voor snelheid. Het kan geen kwaad als we vooral heldere statuten
hebben. En er staan nu stukken tekst in die eigenlijk niet leesbaar zijn.
We hebben het gevoel dat we het, afgezet tegen deze wet, het best aardig doen. Het is leuk om hier
mee bezig te zijn. Deze wet is natuurlijk ook bedoeld om te voorkomen dat er van alles fout gaat in
verenigingen.
14.
Sluiting ALV.
Er zijn geen opmerkingen meer en daarmee is de vergadering gesloten. Jos wil graag nog even kwijt
dat de website de mogelijkheid biedt om naar de juiste persoon te mailen.
Wel thuis!
==================================================================================
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Agendapunt 4: Financiën, jaarstukken 2021
Voor u liggen de resultatenrekening en de balans over het boekjaar 2020-2021.
In dit jaar is veel gebeurt en zijn grote investeringen gedaan.
De inkomsten ontlopen de inkomsten van de andere jaren niet veel omdat nagenoeg alle inkomsten
opgebouwd worden door de pacht en jaarbijdrage. De inkomsten van de winkel zijn nog steeds
substantieel. De kantine blijft door covid zoals verwacht fors achter.
Aan de uitgavenkant zien we wat bijzonderheden.
• De elektrarekening is fors belast door een eenmalig verrekening meterachterstanden met
een bedrag van € 1566,• Bij onderhoud Berkhout is iets meer dan € 950 uitgegeven aan tuinaarde voor Berkhout 1.
• Bij de waterrekening zien we het grote effect van het gebruik slootwaterproject en
ontvangen we € 1400,- retour
• De twee grote projecten Slootwaterproject (€ 5354) en Elektraproject (€ 5920) zijn in de
verantwoording verwerkt als afschrijfposten. We schrijven dit in 5 jaar af.
Al met al een positief resultaat van € 6102,Jos Mol, penningmeester
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Resultatenrekening 2020-2021
Inkomsten
Boekingspost
Pacht
Lidmaatschap
Winkel
Kantine
Rente Spaarrekening

Inkomsten
€
16.998
€
4.025
€
4.774
€
162

€

€
25.959 €

Uitgaven
Boekingspost
Sleutels

Inkomsten
€
289
Administratie +vergaderkosten €
€
Afvalverwijdering
€
Afschrijvingen
€
Bankkosten
Belastingen
€
Bestuurskosten
€
Biogroep
€
Bruggen
€
Diversen
€
Drainage
€
Elektragroep
€
125
Electrarekening
€
Gas
€
Gebouwen
€
Waterproject BH2
€
Kruisposten
€
8.281
Mach.onderh.rep.brandst.
€
Onderhoud Lijndraaier
€
Onderhoud Berkhout
€
200
Ongediertebestrijding
€
Padengroep
€
Rente lening 2016
€
Rente lening 2014
€
Sociale activiteiten
€
Verkoop hout
€
258
Verzekeringen leden
€
1.051
Verzekeringen vereniging
€
Waterrekening Berkhout
€
1.484
Waterrekening Lijndraaier
€
121
Watergroep
€
61
€
€

6.102

Saldo spaarrekening
Saldo Bank
Kas

€
€
€
€

13.354
898
63
14.315

Totaal
€ 16.957
€
3.865
€
851
€
3
€
- €
4.283 € 21.676

Uitgaven
€
459
€
679
€
€
3.214
€
249
€
1.392
€
812
€
€
€
0
€
234
€
€
2.754
€
72
€
€
368
€
8.281
€
1.175
€
110
€
1.786
€
36
€
€
109
€
€
75
€
58
€
1.112
€
1.932
€
1.658
€
184
€
693

11.869 €

Reultaat
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Uitgaven
€
41
€
160
€
3.923
€
159

Totaal
€
-170
€
-679
€
€ -3.214
€
-249
€ -1.392
€
-812
€
€
€
-0
€
-234
€
125
€ -2.754
€
-72
€
€
-368
€
€ -1.175
€
-110
€ -1.586
€
-36
€
€
-109
€
€
-75
€
200
€
-62
€ -1.932
€
-174
€
-63
€
-633

27.443 €

Begroot
€
€
€
€
€
€
€

17.000
3.600
600
21.200

Verschil
€
€
€
€
€
€
€

-43
265
251
3
476

Te verwachten kosten Verschil

€

-

€

-

€

-

€
€
€

-

€

-

€
-

-

€
€

-

-15.575 €

€

- €

-

-
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Balans
Waarborgsommen
Waarborgsommen (borg)
Stand 31-10-2021
In
Uit
Totaal

€
€
€
€

10.000
1.219
-1.044
10.175

BALANS per 31 Oktober 2021
ACTIVA
Aankoopwaarde grond
Machines
Waterproject
Elektraproject
Voorraad Winkel
Voorraad Kantine
Voorraad watergroep
Vooraad drainage
Vooruit ontvangen
Saldo Bank en kas
Electra[r

€
€

2020
93.644,00 €
3.536,00 €
€
€

€
€

57,00 €
280,00 €

€
€

18.738,39 €
116.255,39 €

Bank en kas saldi 31-10-2021
ING Spaarrekening
Ing lopende rekening
Kasgeld
Totaal

€
€
€
€

PASIVA
2021
93.644,00 EIgen vermogen
2.353,50 Waarborg sommen
3.482,00
4.761,00
Lening leden 2016

€
€

2020 €
102.615,89 €
10.000,00 €

€

3.640,00 €

€

116.255,89 €

2.021
108.717,74
10.174,60

-

57,00
280,00
14.314,84
118.892,34 Naar Balans
2020
14.354,24
4.380,74
3,41
18.738,39

€
€
€
€

118.892,34

2021
13.354,24
897,64
62,96
14.314,84

Agendapunt 5: Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2021
Ook over het afgelopen boekjaar heeft de kascommissie, bestaande uit ondergetekende en de heer
Rob van de Berg, afzonderlijk onderzoek gedaan en controle verricht in de boekhouding van de
penningmeester.
Wederom zijn er geen grote gebeurtenissen zoals zomerfeest, nieuwe ledenborrel, snertfeest etc.
geweest. De gewone activiteiten, en ook de uitgaven voor de diverse projecten zijn correct en
overzichtelijk terug te vinden geweest in de boekhouding. Op een kleinigheid na, die kundig
gecorrigeerd is, is er correct boek gehouden.
Wij complimenteren de penningmeester met zijn verrichtte werkzaamheden en adviseren de
vergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
Namens de commissie Ernst Schol.
Het bestuur stelt de ALV voor het advies van de kascommissie over te nemen en decharge te verlenen.
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Agendapunt 6: Schets meerjaren planning onderhoud complexen
Het bestuur heeft zich gebogen over het toekomstige onderhoud en komt tot de volgende uitgaven:
Grote projecten
Asfalteren Berkhout 1
Asfalteren Berkhout 2
Elektra Lijndraaier
Slootwater project
Lijndraaier
Drainage Berkhout 1
Verlichting Berkhout
naar Konkelboet
Rietprobleem
Onderhoud grote
bomen
Elektra Berkhout 1
Spoortuinen?
Pomp drainage sloot
Paden
Container
Walkanten oa
drainage sloot
Lijndraaier
TOTAAL

Uitvoering Opmerking
€ 7.000
Lang uitstel geeft meer schade
€ 10.000
Lang uitstel geeft meer schade
€ 2.000
2023
€ 3.000
€ 3.000

2023
2022

Tuinen kunnen niet uitgegeven worden

€ 2.000
€ 5.000
Gevaar voor omwaaien op spoor en
€ 10.000 2023/2024 beschadiging opstallen
€ 2.500
Mogelijk kunnen we deze grond aankopen, nu
nog niet duidelijk
€ 7.000
ooit
€ 2.000
2022
Slechte stukken eerst
Is aardig aan het roesten
Tuinders of vereniging
Er zijn behalve slootwater en elektra project
geen grote plannen.
€ 42.000

Toelichting en prioriteit
Door de klimaatverandering is het weer extremer geworden en hebben we steeds vaker pittige
buien. Als je dan een aantal laag liggende tuinen hebt dan ontstaat er al heel gauw een probleem.
Omdat deze laag liggende tuinen op BH1 nu voor een belangrijk deel vrij zijn kan dit probleem in één
keer aangepakt worden. Zo’n kans komt niet gauw weer. Het in deze staat uitgeven van de tuinen is
niet zinvol, de tuinders vertrekken daar achter elkaar vanwege de nattigheid. Tuinders niet blij,
vereniging niet blij. We hebben offertes gevraagd om drainage aan te brengen op deze tuinen op
Berkhout 1. U ziet dit terug in de voorgestelde tweejaren begroting 2022-2023.
Een tweede probleem is natuurlijk de geasfalteerde wegen en de parkeerplaatsen. Alles tegelijkertijd
aanpakken dat gaat hem niet worden. In eerste instantie was de bedoeling om de gaten op BH1 zelf
te gaan vullen met koud asfalt. Er zijn ook een aantal mensen bereid gevonden om daarbij te helpen,
waar we natuurlijk blij mee zijn. Alleen de grootte van de gaten neemt ontzettend snel toe. We zijn
een beetje achterhaald door de omstandigheden. Dus voor het aanpakken van weg en parkeerplaats
hebben we ook offertes gevraagd.
In eerste instantie voor BH1 en daarna moet de weg en parkeerplaats richting Konkelboet aangepakt.
Het derde probleem zijn de paden. Als je niet uitkijkt blijf je met de fietsband in een geul hangen (ja
er mag niet gefietst worden maar daar houdt niemand rekening mee dus….) of je breekt bijna je
enkel in een kuil. Niet fijn.
Op het complex Lijndraaier kennen we alleen maar graspaden en dat functioneert prima. Alleen is
dat wel een klein complex, Berkhout is 4 maal groter. De hoofdpaden hebben dan ook een zwaardere
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belasting. De stenen verschuiven elke keer, er is veel onkruid en het onderhoud laat hier en daar
behoorlijk te wensen over. We zitten met zijn allen niet om werk verlegen. Wat doen voor de
vereniging moet wel leuk blijven.
We gaan dus ook een experiment aan met graspaden zoals we die op Lijndraaier kennen maar dan
wel met een rooster onder het gras waardoor de belasting van het pad groot genoeg is voor een auto
of ander zwaar materiaal. Het pad hoeft dan alleen maar gemaaid te worden om het pad netjes te
houden. Ook hier zijn offertes voor aangevraagd en u ziet dit plan terug in de voorgestelde begroting.
Dan zijn we er nog niet want ook de bomen langs het spoor lijden aan een gebrek aan onderhoud.
Onze container roest behoorlijk en zal een keer vervangen moeten worden.
Alles tegelijkertijd aanpakken zal niet gaan, er moet gefaseerd worden. Aan het aanpakken van de
drainage en de kuilen in de weg ontkomen we naar ons idee niet. Aanleggen van elektra en
slootwaterleiding op Lijndraaier is daarom noodgedwongen een jaar naar achter geschoven.
Het bestuur kiest voor langdurig goed blijvende oplossingen. Goedkoop is duurkoop zullen we maar
zeggen.
Er moeten keuzes gemaakt worden.
Het bestuur stelt voor prioriteit te verlenen aan:
- Drainage Berkhout 1
- Asfaltering Berkhout 1
- Paden Berkhout 2

Agendapunt 7: Voorstel voor verhoging van de pacht en jaarlijkse bijdrage
Agendapunt 6 en agendapunt 7 kunnen niet los gezien worden van elkaar. De hoogte van de pacht
en de jaarlijkse bijdrage bepaald hoeveel we kunnen besteden aan het onderhoud van onze 2
complexen. Het is net je eigen huishouden, wat komt erin, wat gaat eruit en wat hebben we dan nog
over.
Het bestuur heeft in de afgelopen jaren al een aantal onderhoudszaken op Berkhout opgepakt. Dat
ging allemaal prima, we hadden daar ook het geld voor.
Nu blijkt dat we tegen de grenzen van onze mogelijkheden aanlopen, die grenzen zijn we sneller
tegen gekomen dan verwacht. En wat er gedaan moet worden is ook duurder als verwacht.
Het bestuur doet hierbij een voorstel om de pacht én de jaarlijkse bijdrage te verhogen, met ingang
van het lopende pachtjaar 2022. Dat houdt in dat er een navordering komt als dit voorstel wordt
aangenomen.
Of dit voorstel wel of niet wordt aangenomen heeft gevolgen voor de begroting.
Bij het volgende agendapunt worden dan ook 2 begrotingen gepresenteerd:
- Een eenjarige begroting zonder pacht en jaarlijkse bijdrage verhoging
- Een tweejaren begroting met de pacht en jaarlijkse bijdrage verhoging.
Voorstel verhoging jaarlijkse bijdrage
De jaarlijkse bijdrage is zolang als de huidige bestuursleden zich kunnen herinneren niet verhoogd.
Wel zijn de algemene kosten van de vereniging niet ongewijzigd gebleven door de jaren heen.
Het bestuur stelt de ALV voor de jaarlijkse bijdrage te verhogen naar €25 euro ingaande 1-11-2021.
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Voorstel verhoging pacht
De pacht is voor het laatst in 2017 verhoogd met 5 cent. Omdat er zoveel jaar geen enkele verhoging
is geweest ontkomen we nu niet aan een schoksgewijze verhoging. Als we alle noodzakelijke dingen
zoals geschetst in het vorige agendapunt willen uitvoeren zullen we wel moeten.
Met de optie van de hofjestuin waarbij er extra faciliteiten geboden worden aan de tuinders is ook
besloten om over te gaan tot gedifferentieerde pacht. Verder zijn de inkomsten en uitgaven voor de
complexen Lijndraaier en Berkhout door de jaren heen uit elkaar gegroeid. Daarom stelt het bestuur
voor: een gedifferentieerd pacht bedrag voor Hofjestuin(en), Berkhout en Lijndraaier afgestemd op
de geboden faciliteiten en de verhoudingen in de onderhoudskosten. Zie hiervoor ook de financiele
verantwoording.
Het bestuur stelt de ALV voor ingaande 1-11-2021.
- De pacht voor een Hofjestuin te stellen op € 1,95 per m2
- De pacht voor een tuin op complex Lijndraaier te stellen op € 0,55 per m2
- De pacht voor een tuin op complex Berkhout te stellen op € 0,75 per m2
Voorbeelden:
Berkhout

m2 Pacht oud Jaarbijdrage Totaal
50,00
100,00
150,00
200,00

€
€
€
€

22,73
45,45
68,18
90,90

€
€
€
€

15,00
15,00
15,00
15,00

€
€
€
€

37,73
60,45
83,18
105,90

Pacht nieuw
€
37,50
€
75,00
€
112,50
€
150,00

Jaarbijdrage
€
25,00
€
25,00
€
25,00
€
25,00

Totaal
€ 62,50
€ 100,00
€ 137,50
€ 175,00

Pacht nieuw
€
27,50
€
55,00
€
82,50
€
110,00

Jaarbijdrage
€
25,00
€
25,00
€
25,00
€
25,00

Totaal
€ 52,50
€ 80,00
€ 107,50
€ 135,00

Lijndraaier

m2 Pacht oud Jaarbijdrage Totaal
50,00
100,00
150,00
200,00

€
€
€
€

22,73
45,45
68,18
90,90

€
€
€
€

15,00
15,00
15,00
15,00

€
€
€
€

37,73
60,45
83,18
105,90

Wij begrijpen dat dit even schrikken is.
We hebben andere manieren van financiering besproken. Een hypotheek aangaan is een langjarige
verplichting, dat willen we liever niet. En opnieuw een lening vragen bij de leden is ook een langjarige
verplichting en het gaat om heel veel geld. Daarbij komt dan dat we al heel lang niet verhoogd
hebben en het dus naar ons idee niet zo gek is om pacht en bijdrage aan te passen.
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Agendapunt 8: Vaststellen begroting.
De keuzes die de vergadering maakt bij het onderhoudsplan en bij de voorstellen voor de verhoging
van de jaarlijkse bijdrage en de pacht hebben gevolgen voor de begroting.
Het bestuur presenteert hier 2 begrotingen, een begroting bij ongewijzigde inkomsten en een
begroting gebaseerd op de voorstellen voor verhoging pacht en jaarlijkse bijdrage.
Afhankelijk van de eerdere stemmingen wordt een van de twee besproken en in stemming gebracht.
Begroting 2022 bij ongewijzigde inkomsten:
Inkomsten
Boekingspost
Pacht
Lidmaatschap
Winkel
Kantine
Rente Spaarrekening

€
€
€
€
€
Totaal €

Uitgaven
Boekingspost
Sleutels
Administratie +vergaderkosten
Afvalverwijdering
Afschrijvingen
Bankkosten
Belastingen
Bestuurskosten
Diversen
Drainage
Electragroep
Electrarekening
Gas
Gebouwen
Waterproject
Water en electra project Lijndraaier
Mach.onderh.rep.brandst.
Onderhoud Lijndraaier
Onderhoud Berkhout
Ongediertebestrijding
Paden en wegen
Hofjesplan
Sociale activiteiten
Verzekeringen leden
Verzekeringen vereniging
Waterrekening Berkhout
Waterrekening Lijndraaier
Watergroep
Totaal uitgaven
Inkomsten
Financiële ruimte

16.700
3.800
700
500
21.700

€
€
€
€
€
€
€
€

30
360
50
3.000
250
1.300
1.600
1.000

€
€
€
€
€

1.000
900
300
500
600

€
€
€
€
€
€
€

450
600
1.000
150
2.000
50

€
€
€
€
€
€

1.900
600
200
600
18.440
21.700

€

3.260

U ziet hier een overschot van € 3260,-. Dat komt omdat de projecten die we willen uitvoeren met
deze inkomsten niet te realiseren zijn.
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Tweejaren begroting 2022-2023 gebaseerd op gewijzigde inkomsten en uitvoering van projecten
Begroting
Inkomsten
Boekingspost
Pacht
Lidmaatschap
Winkel
Kantine
Rente Spaarrekening
Totaal
Uitgaven
Boekingspost
Sleutels
Administratie +vergaderkosten
Afvalverwijdering
Afschrijvingen
Bankkosten
Belastingen
Bestuurskosten
Biogroep
Bruggen
Diversen
Drainage
Electragroep
Electrarekening
Gas
Gebouwen
Waterproject
Water en electra project Lijndraaier
Kruisposten
Mach.onderh.rep.brandst.
Onderhoud Lijndraaier
Onderhoud Berkhout
Ongediertebestrijding
Paden
Hofjesplan
Asfalt
Sociale activiteiten
Bomen onderhoud
Verzekeringen leden
Verzekeringen vereniging
Waterrekening Berkhout
Waterrekening Lijndraaier
totaal uitgaven
Reservering voorschot
Watergroep
Totaal uitgaven
Inkomsten
Financiële ruimte

2022

2023

€
€
€
€
€
€

27.400
5.750
700
500
34.350

€
€
€
€
€
€

27.400
5.750
700
500
34.350

€
€
€
€
€
€
€

30
360
50
3.000
250
1.300
1.600

€
€
€
€
€
€
€

30
360
50
5.000
250
1.300
800

€
€
€
€
€
€
€
€

500 €
7.502 €
1.000 €
900 €
300 €
500 €
600 €
- €

500
200
900
300
500
200
5.000

€
€
€
€
€
€
€
€

450
300
600
150
1.000
2.000
13.300
50

€
€
€
€
€
€
€
€
€

450
300
600
150
1.000
100
50
3.000

€
€
€

1.900
600
200

€
€
€

1.900
600
200

€
€
€

600
39.042
34.350

€
€
€
€

6.000
600
30.340
34.350

-€ 4.692 €

4.010

In deze begroting kunnen we de projecten (drainage, asfalt en paden) voorfinancieren uit de reserve
die we hebben opgebouwd (spaarrekening) en die betalen we in het tweede jaar weer terug. U ziet
als reservering opgenomen in de begroting 2023.
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Agendapunt 9: Samenstelling kascontrolecommissie voor het boekjaar 1-11-2021-tot 1-11-2022
Het bestuur stelt voor de heer Rob v.d. Berg te benoemen in de kascontrole commissie.
Het bestuur stelt voor de heer Ernst Schol voor de derde maal te benoemen in de kascontrole
commissie.
Volgens het huishoudelijk reglement kan iemand maximaal 2 jaar achter elkaar lid zijn van de
commissie. Het bestuur vraagt de vergadering toch om deze benoeming omdat we gezien de grote
projecten die we hebben en de daarbij behorende uitgaven als bestuur hechten aan een zeer
grondige en nauwgezette controle door goed ingewerkte leden. En dat is precies wat dit team het
afgelopen jaar gedaan heeft.
Agendapunt 10: Voordracht benoeming (nieuwe) leden Bestuur 2022
Het schema van aftreden is functie gebonden, indien iemand een functie overneemt blijft het
schema van aftreden ongewijzigd.
Statutair treedt de secretaris af, Marian Schol is niet herkiesbaar.
Statutair treedt ook het algemeen bestuurslid 2 Berkhouterweg, Theo van Dijk af. Theo is
herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om Theo van Dijk te herbenoemen als algemeen bestuurslid Berkhouterweg.
Het afgelopen half jaar hebben er 3 mensen mee gekeken bij het bestuur om te zien of zij een
bestuurlijke bijdrage aan de vereniging kunnen geven. Het bestuur heeft met een zo groot aantal
kandidaten wat extra tijd nodig om met deze kandidaten zorgvuldig te overleggen. U ontvangt een
eventuele voordracht ruim voor de datum van de ALV.
Bestuur: schema van aftreden:
Functie
Voorzitter (JvdH)
Secretaris (MS)
Penningmeester (JM)
Alg. lid 1 BHW (MvM)
Alg. lid 2 BHW (TvD)
Alg. lid 3 LD
Alg.lid 4 (optioneel)

2021
X

2022

2023

2024
X

X

2025

2026

2027
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

Agendapunt 11: Voorstel samenstelling Geschillencommissie per 2022
Conform het schema van aftreden is Kees van Meel aftredend.
Het bestuur draagt de heer Kees van Meel voor herbenoeming voor.
Leden geschillencie.
Renée Lewis
Kees van Meel
Henk Koerts
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Agendapunt 12: Aanpassing Huishoudelijk regelement
Het in 2020 gewijzigde artikel 22 blijkt in de praktijk een te grote belemmering te zijn voor
continuïteit van de kascommissie. Het bestuur hecht aan goede controle zeker gezien de
verplichtingen die de WBTR met zich meebrengt. Continuïteit en expertise maken daar deel van uit.
Artikel 22
De leden van de kascommissie worden per jaar door de ALV benoemd en kunnen maximaal 2
aaneengesloten jaren lid zijn van de kascommissie.
Het bestuur stelt de ALV voor de tekst te wijzigen in: maximaal 4 aaneengesloten jaren.
Het bestuur stelt voor om artikel 25 te her nummeren naar artikel 26 om ruimte te maken voor een
nieuw artikel 25

Het bestuur stelt voor om het volgende op te nemen in artikel 25:
Artikel 25: gebruik van houtkachels

Er mag niet gestookt worden zonder door het bestuur akkoord bevonden filter dat in ieder geval
NEderlandse Norm (NEN) goedgekeurd moet zijn. Voor plaatsing moet de aanschaf voorgelegd zijn
aan het bestuur. Als een tuin met hout gestookte kachel in het huisje overgaat naar een andere
tuinder dan mag de opvolger niet meer stoken, de kachel en filter gaan dan van de tuin.
Als alternatief kan gebruik gemaakt worden van een gaskachel. Het is niet toegestaan om een
elektrische kachel te plaatsen behalve op eigen stroomvoorziening (zonnepanelen).
Ook na plaatsen van het rookfilter mag er alleen gestookt worden volgens de regels van goed
stookgedrag zoals die gelden in Nederland.

Agendapunt 13: Voortgang over de modernisering van de statuten en huishoudelijk reglement in
kader van de WBTR
De WBTR (Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen) is op 1 juli 2021 ingegaan en stelt een belangrijk
kader waaraan een bestuur van een vereniging of stichting moet voldoen. De hoofdpunten van de wet
betreffen:
-

Regels voor aansprakelijkstelling
Belang van de eigen organisatie voorop
Financiële controle
Een tegenstrijdig belang regeling
Regeling begrenzing meervoudig stemrecht
Ontstentenis- en belet regeling
Bindende voordracht
Raadgevende stem
Ontslag van bestuurders van stichtingen
Welk bestuursmodel heeft de vereniging

We zien hier dus een hele set aan maatregelen die vereisen dat we de statuten, huishoudelijk
reglement en andere reglementen totaal herzien moeten worden. Een tijdrovende en taaie maar ook
leuke klus.
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Dit mondt uit in vernieuwde statuten en huishoudelijk regelement. Het bestuur houdt u op de
hoogte middels de nieuwsbrief en t.z.t volgt een aparte ALV. Voor belangstellende is er voldoende
info op het web. O.a. wbtr.nl.
Mocht u hierover vragen hebben dan horen wij dat graag.
Overzicht aantal leden ingaande 2022 en wachtlijst
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Jaarverslag Geschillencommissie
In 2021 heeft de geschillencommissie in één geval moeten bemiddelen tussen een tuinder en het
bestuur. Hierbij ging het om de interpretatie van de statuten bij de toewijzing van een tuin waar een
tweetal tuinders belangstelling voor hadden.
De statuten geven aan dat alleen een lid dat ook daadwerkelijk een tuin heeft, als lid met (stem)recht
telt. Alle andere “leden” zijn begunstigers die, als zij dat hebben aangegeven, in aanmerking kunnen
komen voor een vrijgekomen tuin.
Het bestuur heeft het advies van de geschillencommissie overgenomen en de tuin aan klager
toegewezen.
René Lewis/Kees van Meel/Henk Koerts

Feestcommissie
Al twee jaren heeft de feestcommissie niets georganiseerd.
De barbecue bij het 60-jarig bestaan van de vereniging werd afgeblazen door corona.
Het geld daarvoor is nog gereserveerd, laten we hopen op zomer 2022 dat we kunnen
“barbeknoeien”.
Medewerkster Petra Lepelaar verlaat de volkstuin en de feestcommissie.
We zoeken naar een duizendpoot die de inkoop van festiviteiten doet en leidinggeeft achter de bar.
Graag melden bij coördinator Olivier Havermans.
Verslag taakgroep Bouw 2021
Dit jaar hebben wij onze inspectierondjes over het complex Berkhouterweg weer gemaakt. Het
geheel zag er verzorgt uit en er was hier en daar flink geklust.
Bij drie tuinen hadden wij aanmerkingen en hebben we contact opgenomen. De eerste inspectie was
op 7 mei en de tweede op 3 juli. Bij de tweede is speciaal gelet op de gewasbescherming boven 1
meter. Deze was soms te groot of stond niet op 1.50 meter van de erfgrens. Van 1 maart tot 1
oktober is gewasbescherming toegestaan. In de winter moet deze wel ontmanteld worden. Ook viel
op dat niet iedereen een tuinnummer had. Wel puzzelen soms!
Tenslotte: vraag advies aan de taakgroep Bouw bij verandering van kas of huisje; lees het
Bouwprotocol met gegevens en gebruik de aanvraagformulieren als u gaat (ver)bouwen. Een
formulier voor de aanvraag van bouw en verbouw is te bestellen bij de taakgroep Bouw.
Regels m.b.t. bouwen kunt u vinden op de website van de vereniging onder het kopje Informatief
Bouwprotocol.
De taakgroep Bouw wenst iedereen ook komend jaar veel tuinplezier en ontspanning toe bij onze
mooie hobby.
Peter Bakker tel. 243.443 peba@kpnmail.nl
Gerard Corbeau tel. 211388
Ton van Os (Lijndraaier) antonos@live.nl
De heren Bakker en Corbeau hebben te kennen gegeven dat dit hun laatste jaar wordt.

Groene boek 2022

Pagina 23

Volkstuindersvereniging Hoorn en Omstreken
Het bestuur is hen zeer erkentelijk voor hun bijdrage.
Inmiddels is er 1 aanmelding voor vervanging. Wie de capaciteiten heeft voor deze commissie en het
leuk vindt om te doen kan zich melden bij een van de heren.
Rapportages taakgroepen Berkhouterweg
Algemeen verslag taakgroepen Berkhouterweg
De complexen Berkhouterweg en Lijndraaier zijn eigendom van de vereniging.
Dit heeft voordelen maar houdt ook in dat al het onderhoudswerk in eigen beheer gedaan moet
worden. Op de Lijndraaier wordt dit werk door een aantal taakgroepen gedaan. Iedereen is
ingedeeld en draagt zijn steentje bij. Het complex Berkhouterweg is vele malen groter en ook daar is
gekozen voor taakgroepen met een coördinator.
Eén maal per jaar organiseert het bestuur een lunchbijeenkomst met alle coördinatoren waarin we
over en weer overleggen hoe het afgelopen seizoen is verlopen en wat de toekomstplannen zijn.
Verder of er financiële wensen zijn en of de taakgroep aangevuld moet worden met leden.
Deze lunchbijeenkomsten worden altijd zeer gewaardeerd en vergroten het saamhorigheid gevoel
onder de leden. Helaas hebben wij in het afgelopen seizoen weer geen coördinatorenlunch kunnen
houden.
Als vereniging moesten wij ons houden aan de richtlijnen van het RIVM waardoor onderling contact
soms erg moeilijk was. Hoewel een aantal taakgroepen individueel hun werk konden doen stond het
werk van andere groepen op een laag pitje.
Na de versoepeling van de regels in het najaar heeft het bestuur een enquête gehouden onder de
coördinatoren van de taakgroepen met het verzoek om aan te geven of er wijzigingen in de
samenstelling van de groepen heeft plaatsgevonden en of er leden hadden bedankt. 12 van de 22
groepen hebben gereageerd, diverse leden hadden vanwege ouderdom of gezondheids redenen
bedankt en 5 groepen hebben geen coördinator meer.
Wij nodigen alle leden uit dat zij hier hun steentje aan bijdragen onder het motto, vele handen
maken licht werk. Maakt u nog geen deel uit van een taakgroep geef u dan op bij het secretariaat of
stuur mij een mailtje. Als taakgroepen onderbezet blijven dan moeten werkzaamheden uitbesteed
worden aan een bedrijf en dat kost de vereniging heel veel geld. Uiteraard wordt met ouderdom en
of ziekte rekening gehouden.
Ondanks de corona maatregelen is er afgelopen seizoen veel werk verricht b.v. het slootwaterproject
en de verbetering van het elektranet. Hoog op de agenda staan nog; het vullen van de gaten in het
wegdek met koud asfalt, verbetering drainage Berkhout 1 en de verbetering van de paden.
Op complex Lijndraaier is behoefte aan elektriciteit en een slootwater voorziening.
Een speciaal woord van dank aan de leden van de “woensdagploeg”, zij voeren werk uit dat niet
onder een taakgroep valt maar wel zorgt voor verfraaiing van ons complex, hulde mannen.
Graag hadden we het seizoen weer willen afsluiten met de bekende dampende kommen snert en
een glaasje Jägermeister maar helaas laten de oplopende besmettings cijfers het ook dit jaar nog niet
toe.
Verder wil het bestuur iedereen bedanken voor zijn of haar werkzaamheden en vertrouwen op een
goede samenwerking in 2022.
Voor de toekomst verwijzen we naar de inleiding van de voorzitter.
Theo van Dijk, email; thhadijk1946@kpnmail.nl
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Verslag van de opruimploeg
De opruimploeg heeft afgelopen seizoen een paar keer een aanhanger met afval naar de stort
gebracht. In de zomer lag er veel rommel en afval van een vrijgekomen tuin bij de kantine. Het bestuur
heeft gezorgd voor een grote container en wij hebben deze gevuld met al het afval. Er zijn geen extra
kosten gemaakt en ik heb ook geen geld nodig voor volgend jaar.
Ruud v.d. Bovenkamp

Verslag container groep
Als coördinator van deze groep zorg ik ervoor dat de container die bij de Konkelboet aan de weg
wordt gezet als deze vol is.
Echter door de sluiting vanwege corona is er bijna geen vuil in de container gedaan.
Wat erin zat heb ik mee naar huis genomen en thuis in de kliko gedaan.
Tevens zorg ik ervoor dat de kruiwagenbanden die lek zijn gerepareerd worden.
Tot zover mijn verslag.
Met vriendelijke groet,
Henrie van Tol tuin 118
Een klein verslagje over het maaiseizoen
We zijn weer met 8 personen aan het nieuwe maaiseizoen begonnen.
Vanaf begin April tot eind Oktober wordt er elke week door twee personen een gedeelte van het
complex gemaaid.
De een doet het gedeelte voor de Konkelboet en de ander doet het gedeelte na de Konkelboet.
Eens in de 4 weken ben je dan aan de beurt om te maaien. Je bent vrij om je maaidag te kiezen, als
het maar die week gedaan wordt. Het kost je per keer ongeveer drie kwartier inclusief het
schoonmaken van de maaier.
We hebben een extra accu gekregen wat het werk prettiger maakt. We kunnen nu in 1 keer het eigen
gedeelte maaien met de extra accu als reserve mee in de maaier. Na afloop moet de accu natuurlijk
wel weer opgeladen worden voor de volgende maaibeurt.
Dit jaar waren verschillende grasstroken omgewoeld voor het leggen van de waterleiding dus die
gedeelten konden even niet gemaaid worden. Dat was niet zo erg want er was nog voldoende over
om te maaien. Na het dichtgooien van de sleuven was het af en toe goed uitkijken waar je liep omdat
niet iedereen de sleuven goed had aangevuld met grond en het gras ernaast wel door bleef groeien
en zo de sleuven bedekte.
Inmiddels is dat probleem grotendeels opgelost en groeit het nieuwe gras op de kale plekken weer
naar hartenlust.
Kortom, het was een enerverend maaiseizoen met uitdagingen en aanpassingen.
Benieuwd wat het volgend seizoen voor ons in petto heeft.
Groet Marieke Wester tuintje 247
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De bijenheemtuin Berkhouterweg
Het afgelopen jaar hebben de mensen van de bijenheemtuin groep weer hun best gedaan om er een
aantrekkelijk stukje tuin van te maken.
Voor diegenen die niet weten waar de bijenheemtuin is zal ik dat eerst even uitleggen.
Als je het tuinen complex oprijdt en bij de grote parkeerplaats ga je links af richting de Konkelboet zie
je aan de linkerkant een stuk tuin met een grote boom met een zitje. Dat is de bijenheemtuin. Deze
wordt onderhouden door een werkgroep.
Afgelopen jaar hebben we de tuin steeds aantrekkelijk kunnen houden door om de 14 dagen met
twee mensen daar te werken. De voorjaarsbeurt en de najaarsbeurt doen we met elkaar.
Om de tuin wat spannender te maken hadden we de kabouterfamilie uitgenodigd om hun vakantie
bij ons door te brengen. Begin zomer arriveerde ze met 16 leden en verspreiden zich door de tuin.
Voor opa's, oma's, pappa's en mamma's leuk om met de kleine kinderen op zoek te gaan. De
kabouters hebben het er naar hun zin en blijven.
Zoals elk jaar doen we met de groep, voor wie dat wil, nog iets anders. Dit jaar gaf Connie een
workshop Calendula zalf maken. Leerzaam en leuk.
Wij hopen volgend jaar de tuin weer iets bloemiger te krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen zouden
wij best wat extra handen kunnen gebruiken. Dus, zit u nog niet in een werk groep, kom gerust eens
kijken om te zien of het iets voor u is.
Groet, Nelleke Beenker en de overige groepsleden.
Verslag ongediertebestrijding Berkhouterweg
We zijn nergens uitgenodigd om onze diensten te verlenen.
Wel heb ik in mijn omgeving actie ondernomen. Daarbij zijn verschillende ratten omgekomen. Later
in de zomer kreeg de tuin van HERMAN- wie kent hem niet- last van muizen. Daarop heb ik actie
ondernomen met wisselend resultaat.
Pernelle zag liever dat ik geen spitsmuisjes zou vangen, maar zulke geavanceerde vallen bestaan nog
niet.
Ad de Nijs
tuin 279
Clint Ferguson

Jaarverslag 2021 complex Lijndraaier
Feit
Er wordt gesproken over een pandemie. Een pandemie is volgens de Dikke Van Dale een ‘zich over
een heel land of continent verbreidende ziekte’. Dat is een pijnlijke misser. Het doorgaans
onbetrouwbare Wikipedia heeft het nu wel bij het rechte eind: een pandemie is ‘een epidemie op
wereldwijde schaal’. Hoe dan ook in beide gevallen valt ons complex aan de Lijndraaier in de prijzen.
Het geliefde tuincomplex is besmet gebied. En besmet gebied is gevaarlijk gebied.
Onzekerheid.
De vraag is gerezen hoe gevaarlijk die pandemie is voor de mens. Honden- en kattenbezitters
kampen misschien zelfs met de vraag ‘hoe gevaarlijk is de pandemie voor mijn geliefde huisdier?'.
Het antwoord luidt ondubbelzinnig: we weten het niet. Of het virus rechtstreeks of indirect
huishoudt bij ons tuinders en de omvang van de schade die daaruit voortvloeit, is van zoveel factoren
afhankelijk. We weten het dus niet.
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Maatregelen.
Eén bestuursmaatregel i.c. is van 2020 overgesprongen naar 2021: de gezamenlijke werkbeurten zijn
komen te vervallen. Op een kluitje bij elkaar zitten met een bekertje koffie en een plakje cake is er
opnieuw niet bij. Nieuwtjes uitwisselen, alle schouders onder een verwaarloosd perceel zetten,
gelukte en minder gelukte oogsten bespreken, het is er niet van gekomen. Passend in het beeld in
Nederland zijn alle overige maatregelen ter keuze gelaten aan de individuele tuinder. Nu het virus is
aangetroffen bij huisdieren en andere dieren in gevangenschap, kijk je toch anders naar een fluitend
vogeltje of een worm die je tegemoet kruipt als je onkruid staat te wieden. Wat te doen? Stoppen
met wieden? We weten het niet.
Onderhoudscommissie.
De commissieleden hebben in de afgelopen jaren gelukkig wel zwaardere varkens gewassen. Zonder
intensief onderling overleg, zonder deskundige panels te raadplegen weten we wat ons te doen
staat. Niets. We doen niets. Als de natuur zo'n duidelijk signaal geeft, dat we als mensen alles
verkeerd doen, blijft ons geen andere keuze dan niets te doen. We doen dus ook niets. En wij
verzekeren u, dat we ons verbijten. Met alle risico's van dien.
Wens.
Het virus zal vermoedelijk nog jaren rondwaren. De tuinen zijn nog even in handen van moeder
Natuur. De tuinders spoeden zich wellicht binnenkort naar de dichtstbijzijnde priklocatie voor de
booster. Aldus beschermd durven we vast allemaal weer in het voorjaar de zeis of spade op te
pakken en te doen wat moeten doen opdat de natuur zijn pracht kan tonen.

Tuinochtenden complex Lijndraaier
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 van aardappels of andere noodzakelijke acties.
Tuinochtenden hebben we het afgelopen jaar helaas niet mogen genieten en worden ook voor 2022
voorlopig niet ingepland.
Voedselbank
Alle donateurs, heel hartelijk dank, ook namens de Voedselbank.
Clint en Ina
Toegankelijkheid van de tuinen
Het is voor verschillende taakgroepen (water, aardappel en walkant)
belangrijk dat uw tuin toegankelijk is en makkelijk te bekijken. Dat
maakt het werk makkelijker. We willen jullie wijzen op het
Huishoudelijk Regelement waar staat dat uw tuin niet op slot mag zijn
en dat de heg (aan het pad) niet hoger is dan een meter.
We vragen jullie om daar rekening mee te houden.
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Aardappelteelt algemeen
Het klimaat, de natuur en de tuin
Ondanks klimaatbijeenkomsten, klimaat doelen en klimatologen met verontrustende
conclusies, merken we met z’n allen best wel dat de natuur een niet te onderschatten verandering
ondergaat. Regenbuien zijn cluster buien, winden zijn stormen en warmte veranderd in extreme hitte.
We kennen allemaal inmiddels de beelden van rampen wereldwijd maar ook in ons eigen leefgebied.
Het beseft ons dat er niet te spotten valt met de natuur en dat al deze excessen ook van invloed zijn
op ons eigen, kleinschalig stukje aarde.
Laten we het hier maar hebben over de natuurinvloeden op ons stukje volkstuin en dan met de
aardappelteelt als uitgangspunt. Gelukkig hebben wij hier geen last ven extreme
weersomstandigheden hoewel er wel degelijk veranderingen valt waar te nemen met name in het te
hoge grondwaterpeil. De belangrijkste kenmerken die afgelopen seizoen de groente en moestuin
hebben bepaald hebben wel degelijk invloed gehad op de teelt. Het jaar achter ons begon moeizaam.
Een koud voorjaar met later veel regen en een te natte grond met uitzondering van enkele warme
dagen eind mei. Wat de aardappelteelt betreft ontstond er een trage begin groei, het duurde zeker
bij de vroege rassen, langer voordat de planten boven kwamen. Dat gaf bij een aantal tuinen een
onderontwikkelde groei te zien, vooral ook door de omstandigheden als – te laag grondgedeelte en
een te natte en daardoor te een dichte grondstructuur. Eind mei had enkele warme dagen waarmee
het seizoen een wisselend begin kende met zon afgewisseld met regen maar over het algemeen te
koud.
Wij als aardappelcommissie gaan vanaf begin mei langs de tuinen in eerste instantie om te
controleren naar de juiste indeling – de aardappelteelt kent een verplichte vier jarige wisselteelt – en
om te kijken of er opslag valt te ontdekken. Er zijn altijd tuinders die moeite hebben met de
zonnewijzer en denken dat het zuiden noordelijk licht. Ook constateren we ieder jaar weer een
aantal tuinen die slecht onderhouden zijn, tuinders geen tekening van de plattegrond inleveren
indien ze wel aardappelen telen.
Soms is het voor ons moeilijk te controleren bij een gewijzigde tuinindeling en bij een aantal tuinen
ontbreken nog altijd de tuinbordjes. Nogmaals gezegd, bij enkele tuinen ging de aardappelteelt dit
jaar minder goed door verschillende omstandigheden zeker bij vatbare vroege soorten. De late
rassen zijn vaak sterker in de plantgroei.
Bij het ziektebeeld van de teelt behoorde ook de aantasting van slakken, zowel in het plantgedeelte
als ook in de knollen, zeker door het hoge vochtgedeelte van de grond. En dan te bedenken dat de
aardappelplant een giftige plant is.
Een duidelijke waarschuwing is op z’n plaats als we op een aantal tuinen constateren dat na het
oogsten een restwaarde van planten en knollen verspreid over de grond liggen. In juni constateren
we dat er op een aantal tuinen nog steeds opslag planten staan.
Na de oogst van de vroege aardappelrassen belanden we in de zomer. Nog steeds een wisselend
natuurbeeld en vanaf half juli worden we met het ziektebeeld phytophthora geconfronteerd met niet
alleen in de aardappelen maar zeker ook in de buiten tomaten, beiden behoren tot dezelfde
plantenfamilie.
Via de “publicatieborden” en berichtgeving via de mail, hebben we hier duidelijk melding van
gemaakt met als waarschuwing van bij aantasting voorzichtig te zijn bij het afhandelen van de oogst.
De teelt van aardappelen vraagt altijd controle en aandacht tijdens de groei gezien de vele soorten
van aantastingen. De oogst gaf dit jaar bij het rooien iets kleinere knollen te zien dan in vorige
seizoenen.
Ondanks dat goede raad vaak duur is willen we die toch gratis geven. Plant voor het komende
seizoen uw keuze van vroege of midden rassen op een goede doorlatende grondstructuur met wat
compost als basis bemesting. Het verdient zeker de aanbeveling om voor het telen van aardappelen
het protocol van de vereniging over de teelt na te lezen en te handelen.
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Volkstuindersvereniging Hoorn en Omstreken
De aardappelteelt voor het komende seizoen met een raadgeving: volg de aanwijzing volgens de
zonnewijzer.

Oost

Oost-Midden

Zuid-Midden

West-Midden

Noord-Midden

West

Noord

Zuid
Ondanks dit jaar van een misschien mindere oogst, wensen wij u een beloftevol komend seizoen
waarin het klimaat met normale waarden zoals wij die kennen ons een goede oogst beloofd.
Een goed tuinjaar toegewenst.
De aardappelcommissie
Peter Bontekoe, tuin 234
John Duin, tuin 230

Het overzicht met contactpersonen van de diverse taakgroepen en commissies kunt u vinden op de
website.

Activiteitenkalender 2022
Tot nader order geen activiteiten.
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