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Notulen ALV 22 januari  
 

Voorzitter: Bert. Notulist: Marjan. Carla en Nikki houden in de gaten wie de hand opsteekt, 
of een chatbericht stuurt en dat degene die niet aan het woord is de microfoon uit heeft.  
 

1. Opening en vaststellen agenda 

Bert opent de vergadering. Er zijn 44 leden digitaal aanwezig, via Teams. Dat is een grote 
opkomst. Niet iedereen kan aanwezig zijn. Deze vergadering vindt noodgedwongen online 
plaats vanwege de landelijke coronamaatregelen. We willen geen mensen uitsluiten. We 
hopen dat we in april weer een fysieke vergadering kunnen organiseren.  
Wanneer iemand van de aanwezigen iets wil inbrengen kan dat natuurlijk. Handopsteken of 
chatten.  
 

2. Verslag najaarsvergadering 15 november 2019.  
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld. Met dank aan notulist Berber de 
Jong. 
 

3. Mededelingen 

Bert: Lijst van verboden middelen zouden we ophangen in de kantine. De gemeente heeft 
bij de verlenging van ons contract daarin opgenomen dat we geen enkel chemisch 
bestrijdingsmiddel mogen gebruiken. Dus we hoeven daarvan ook geen lijst op te hangen. 
Houtsnippers zijn 2 euro voor een kruiwagen. 
Carla: We hebben nu 177 leden en 279 tuinen. Een toename van tuinen dus. We willen veel 
nieuwe mensen met een kleine tuin laten beginnen. Hebben we ook gedaan vanwege de 
grote wachtlijst. Nu staan er nog 30 op de wachtlijst. Volgende week gaan de facturen de 
deur uit. 160 leden krijgen deze per mail. De anderen, zij hebben geen mailaccount, krijgen 
de factuur per post.  
Aanvullende correctie Carla na de vergadering: we hebben 194 leden, waarvan 177 met e-
mailadres en 17 zonder. 
 

4. Ingekomen stukken 

Carla: Mailtjes.  5 leden hebben zich afgemeld. Er zijn een paar mensen die niet konden 
komen maar wel vragen hebben. Die worden behandeld in de rondvraag.  
 

5. Afscheid van Berber als bestuurslid en voordragen nieuwe bestuursleden. 
We bedanken Berber voor haar inzet als bestuurslid. Door haar toedoen en 
doorzettingsvermogen is de maandelijkse nieuwsbrief niet meer weg te denken. Een 
belangrijke schakel tussen leden en commissies.  
Twee nieuwe bestuursleden dragen we voor. Donald Eersteling is al een paar maanden 
actief. Hij heeft namens het bestuur zitting in de tuincommissie en samen met Bert zorgt hij 
voor de verhuur en uitgave van de tuinen.  
Nikki heeft de taken van Berber overgenomen: communicatie en PR. Is al begonnen met het 
bouwen van een nieuwe website, en ze heeft de redactie van de nieuwsbrieven.  
Niemand heeft bezwaar. De nieuwe bestuursleden worden door de aanwezige leden met 
applaus ontvangen.  
 

6. Presentatie begroting 2021 
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Marjan licht de conceptbegroting toe. In 2019 was er een tekort op de begroting . We 
overwogen toen om in 2022 de huur en contributie te verhogen. Vanwege het Coronajaar 
hebben we minder uitgegeven. Dat betekent dat we zelfs ruimte hebben om in 2021 iets 
extra’s te doen en dat we de huur en contributie niet gaan verhogen in 2022. Er zijn geen 
vragen.  
 

7. Nieuwe sleutels voor de toegangspoort 
Een tijdje geleden is er ingebroken en het slot geforceerd. Er is een klapslot opgezet. Daar 
kunnen een aantal leden niet mee uit de voeten. We hebben besloten de sloten op het hek 
te voorzien van nieuwe  cilinders met bijbehorende nieuwe sleutels. Er zit patent op de 
sleutels. Je kunt dus geen sleutel kopiëren. 5 februari wordt de nieuwe cilinders 
geïnstalleerd.  
Op 5 en 6 februari krijgt iedereen de mogelijkheid zijn/ haar sleutel om te ruilen. De 
sleutelborg gaat omhoog. De nieuwe sleutel kost  € 20,00. Je moet daarom € 11.00 
bijbetalen. We moeten nog gaan bekijken hoe we het precies gaan organiseren in verband 
met de strengere maatregelen. Iedereen krijgt er bericht over per mail. 
Vraag: kun je ook 2 sleutels krijgen voor 1 tuin wanneer je samen een tuin hebt? Dat kan.  
Creatief idee van Desiree voor de sleuteloverdracht. Johan heeft geen tuin en heeft een taak 
in de kantine en de aanhangerverhuur. Of hij dan ook sleutelborg moet betalen. Ja. Dat 
geldt voor iedereen.  
Wanneer mensen die twee data niet kunnen hebben we ook een alternatief voor een latere 
datum. Dan kunnen ze niet de tuin meer op als het slot is vervangen is. Vraag: kan ook 
iemand anders als een lid van de tuin de sleutel omruilen? Het liefst niet. Alleen als die 
persoon bijv. ziek is kan het niet anders.  
Baukje vraagt of iedereen het hek dicht wil doen als we het nieuwe slot hebben.  
 

8. Kantine 

Baukje: Wat zijn de toekomstplannen. Functie. Hoge stookkosten. Willen we iedere ochtend 
in de kantine koffieschenken? 

We moeten een oplossing zoeken voor de hoge energiekosten. We hebben een werkgroep 
opgericht. Daar zitten nu vier mensen in: Carla, Kitty, Fien en Hanneke. Kunnen nog een 
paar mensen bij. Binnen nu en een paar weken gaat de werkgroep van start. Inmiddels 
meldt Nikki aanmeldingen via de chat.  
Hoe gaan we het de komende maanden doen met de kachel? Willen we een andere kachel? 
Nu eerst maar de kapotte kachel laten repareren. Marjan belt de energiewacht.  
 

9. Openstelling complex op zaterdag 

Donald legt uit waarom we dat hebben gedaan. Openstelling voor de wijk. Wijkbewoners 
betrekken bij ons complex. En ook om de gemeente te laten zien dat we niet alleen een 
functie hebben voor de leden. Er zijn niet veel mensen geweest afgelopen jaar.  
Tea vindt het belangrijk dat we een openstelling hebben voor de wijkbewoners.  
Hoe gaan we dat doen? Je hebt ook een educatieve functie. Dat we bijv. niet met pesticiden 
werken. We hebben nog meer te bieden.  
Het is nog niet uitnodigend voor mensen. We kunnen het nog beter organiseren. Bijv er is 
een bijenhotel. Informatie op het hek zelf.  
Er komen via de chat tijdens deze vergadering enthousiaste reacties op de openstelling. Dat 
we er meer mee kunnen. 
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Aukje. Aankleding van de ingang. De tuincommissie zal zorgen voor een mooie bloementuin 
om het informatiebord. We kunnen ook een wegwijzer neerzetten.  
 

10. Commissies 

Tuincommissie 

Aukje. Vorig seizoen raar jaar vanwege corona. Werkplan was op vrijwillige basis. Dat ging 
heel goed. Dat zouden we weer willen voorstellen. Mensen die niet in groepsverband willen 
werken kunnen ons aan de jas trekken, dan kunnen we aan hen een klus geven die je alleen 
kan doen.  
Februari gaan we wilgen snoeien. Wil iemand meedoen. Aanmelden bij Aukje via Facebook 
of de app. Kan ook via het info adres. Stuurt Carla het door 
We hebben vorig jaar gezaaid een bloemenmengsel voor de vlinders, insecten en bijen 
ingezaaid. Een bloemenstrook hoeft maar twee keer per jaar gemaaid te worden. Is veel 
minder werk. En het staat prachtig.  De Tuincommissie en Groencommissie gaan nauw 
samenwerken. We zoeken nog meer leden die op vastere basis het terrein mee 
onderhouden. Met de bosmaaier werken. Er worden weer verschillende huisjes afgebroken. 
Dan helpt de tuincommissie mee zo nodig. Grote bloembak bij het terras. In het voorjaar 
mee aan de gang. Kun je ook planten uit je eigen tuin die je over hebt in zetten. Derk Ots 
van de winkel gaat het onderhouden. Verzoek ingediend om de sloten uit te baggeren. 
Bootje? 

De tuincie gaat ook verder met het werken met de zeis.  
Aanvullingen door Baukje. Gereedschap en maaiers nakijken. Tuinen van nieuwe huurders 
goed afleveren. Redt iemand het niet met z’n tuin, kunnen we meedenken. Evt. geven we 
het het door aan Donald.  
Bouwcommissie. Peter. Hokjes. 13 goedgekeurd en twee  afgekeurd. Kassen: 8 
goedgekeurd en 1 afgewezen.   
Er komt een digitaal formulier om een bouwaanvraag in te dienen. Er komt een nieuwe 
brievenbus bij het infobord. Vanwege de hoeveelheid nieuwe kleinere tuinen zullen we ook 
het aantal en/of formaat van opstallen voorstellen te wijzigen. Dat komt dan in de volgende 
ALV om daar dan over te stemmen. Voor de folie/ tunnelkas moet deugdelijk plastic 
gebruikt worden. Anders waait het met een beetje storm kapot of weg.  
Groencommissie. Jan Erik: Inrichten vlindertuin gaan we dit jaar mee door.  
De composthopen: daar hebben we veel werk van. We zijn nog maar drie weken open en er 
ligt alweer zoveel dat we hem hebben moeten sluiten. Marian Kleine Schaars zegt: Liever 
geen takken er op. Tea heeft haar takken in eigen tuin begraven. Dat werkt goed. Duurt wel 
langer voor deze gecomposteerd zijn. Advies is om een eigen composthoop op je tuin te 
maken.  
We kijken nu bij bedrijven om potgrond en tuingrond waar geen schadelijke stoffen in zitten 
via de winkel aan te bieden.  
Plaatsen van nestkasten voor vleermuizen en vogels. En ook nestkisten voor egels en kleine 
marters, hermelijnen.  
Waarom geen kokosvezels? Transport is het probleem. Je kunt ook bladcompost gebruiken. 
Net zo goed. 
Biologische strobalen. Is het biologisch wat hier ligt. Dat wordt uitgezocht. 
 

PR Nikki 
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Enthousiast laat Nikki de nieuwe website zien. Deze gaat begin februari online.  
Aan de commissieleden wordt gevraagd eigen content aan te leveren. Tekst en foto’s. We 
zijn trots op de nieuwe website. Prachtig.  
 

11. Rondvraag 

Jan L. stelt via de mail naamgeving van de straten voor. Zwanestraat heeft hij bijvoorbeeld 
als voorstel. Antwoord: straatnamen moeten vanzelf inslijten. 
Anita Koster (per mail). Ze zou het jammer vinden dat de speeltuin vervangen zou worden. 
Deze is antieke en uniek. Er spelen nauwelijks kinderen. Kapitaalvernietiging. We denken dat 
we de speeltuin kunnen aanvullen met wat aantrekkelijke speeltoestellen. Dan spelen er 
mogelijk meer kinderen. Antwoord: er is geen sprake van slopen, wel opleuken. 
Femme Dijkstra (per mail): Het zou te regelen moeten zijn om groenafval in bakken bij de 
ingang te zetten. Antwoord: Vindt de vergadering geen goed idee. Groenafval op eigen tuin 
houden.  
 

Marian Kleine Schaars: Brugje is weggehaald bij het baggeren. Kan dat teruggeplaatst 
worden. Donald gaat er naar kijken. 
 

Rudi: damestoilet stroomt niet goed door. We gaan hetzelfde bedrijf wat de septictank 
heeft geleegd, vragen of ze nog wat kunnen doen. Titia wil weten wat we denken van een 
eco wc. Dan hoeven we niet meer op de sloot te lozen. Komt in het kantineproject terug. 
 

Emile Telgt: Kan er op een andere plek een toilet geplaatst kan worden. Vooral voor de 
dames. Antwoord: Het toilet wat we nu hebben is voor niemand ver lopen of te fietsen zijn 
twee reacties.  Ook kost dat 25 euro per dag. Sherlock weerlegt dit met 5 euro per dag. 
 

Jaap Horneman. Hoe is het met de verlichting op het terrein. We willen een lamp bij het hek 
plaatsen. Jaap wil wel meehelpen.  
 

11. Sluiting. Bert dankt iedereen. Wat een geweldige opkomst. En blij dat iedereen zo actief 
mee heeft gedaan. Ook via de chat.  
 

Overzicht input vanuit de chat. 
Het bestuur bekijkt deze punten in de volgende bestuursvergadering. 
 

 

Onderwerp Verenigingslid Opmerking/vraag 

Het hek  Lisette van den Dongen  Komt er een email om mensen te 
informeren over de sleutelwissel?  

Lynn Bosch (is eigenlijk 
Marjan van de 
groencommissie) 

Kunnen we in de mail een tijdslot 
doorgeven waarin de sleutels kunnen 
worden opgehaald? 
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Berber de Jong  Hoe gaan we om met de 
overgansperiode? Wat doen we met 
mensen die op die dag niet kunnen?  

Kantine  Input verschillende 
leden 

isolatie in plafond plaatsen, houtkachel 
plaatsen,  coniferen weghalen en veel 
ramen met dubbelglas, stookkosten 
verminderen,  

C. Beukema en Titia 
Struiving 

Willen graag in Kantine-project  

Titia Eco-toilet voor nieuwe kantine ? 

Aankleding 
terrein  

Desirée (den Os?) Wil graag een educatief aanbod, in de 
vorm van borden 

Lisette van den Dongen  Wegwijsborden, betere aankleding van de 
ingang 

Titia Samenwerken met schooltuintjes  

Algemeen  Iedereen is erg enthousiast over de 
straatnaambordjes 

Jeanette en Roy Houtsnipperpad tussen de fruitbomen en 
de bloemen plaatsen met alle houtresten 
die overblijven 

Speeltuin Verschillende leden Is het nog veilig? Moeten we het 
vervangen of helemaal weg laten? Wat 
doen we hiermee?  

Otto Stelt hooivork werpen voor als activiteit 

Snoeien en 
onderhoud 

Lisette  Wil meehelpen snoeien 

C. Beukema Er groeit een woekerexoot bij de sloot 
voor de kantine 

Bouwcommissie Peter Wil graag een ban op goedkoop dun 
plastic voor tunnelkassen 

Groencommissie Bert en Erik Jan bekijken de mogelijkheid om eigen 
potgrond voor de tuin te gaan maken  

Berber Kunnen we Janneke Tops vragen of ze een 
workshop/webinar kan geven over 
composteren voor dummy’s 

Nieuwsbrief en 
PR 

Aad  Ontvangt de nieuwsbrief niet, gaat zich 
hiervoor inschrijven via het info adres 

Titia:  Kan de volkstuin in nummer 1 krantje 
Paddepoel zetten  
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Boukje In nieuwsbrief plaatsen dat mensen het 
hek moeten dichtdoen 

Groencommissie en 
tuincommissie 

Aangescherpt beleid composthoop in 
nieuwsbrief vermelden 

Algemeen Openingstijden van de winkel en het 
terrein moeten op de website  

 


