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Van de (aspirant) voorzitter
Vorig jaar heeft het bestuur de vereniging in het ongewisse gelaten omdat we een
jaar in gingen zonder officiële voorzitter. We waren als bestuur net gestart, een groep
nieuwe mensen. We hadden tijd nodig om elkaar te leren kennen en te bekijken wie
het beste de voorzittershamer op zou kunnen nemen. In dat jaar hebben Kees Schuil
en Margreet Laan, om privéomstandigheden, zich weer uit het bestuur
teruggetrokken. Inmiddels is Jos Mol toegetreden als (aspirant) penningmeester

In de loop van het jaar heb ik de voorzitters hamer opgepakt en met de nieuwe club
hebben we onze eerste stappen al gezet.
We zijn in het voorjaar gestart met een bijeenkomst waarin we omschreven hebben
wat wij de komende jaren voor de vereniging willen betekenen. Hiervoor hebben we
wat enthousiaste leden uitgenodigd om met ons mee te denken. Hieruit zijn de
volgen de vier thema’s naar voren gekomen:

1. Verantwoordelijkheid. Vereniging van en voor leden.
Wij willen de komende jaren de verantwoordelijkheid van de individuele
tuinder stimuleren. Het werken in taakgroepen is daar een goed voorbeeld
van. Elke groep krijgt van ons alle ruimte om hun taak zo goed mogelijk uit te
voeren. Wij zullen ze daarbij ondersteunen door goed contact met de
coördinatoren en adviseren en indien nodig beschikbaar stellen van financiën.
Het geldt ook voor jou en je buurtuinders. Probeer, ook in lastige situaties, zelf
de verantwoordelijkheid te nemen voor een oplossing.

2. Verbinding.
Wij willen de leden gelegenheid geven om elkaar te leren kennen en dingen
samen te ondernemen. Zowel leden van de Berkhouterweg als van de
Lijndraaier. Een ieder heeft natuurlijk zijn eigen stukje grond maar veel
mensen vinden het leuk om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en af en
toe een feestje te vieren.
Het afgelopen jaar hebben we twee nieuwe activiteiten georganiseerd die
allebei druk bezocht werden:

a. Coördinatorenlunch: eerste zaterdag van april is een lunch aangeboden
aan alle coördinatoren van de verschillende taakgroepen. Wij komen
dan als bestuur aan de weet hoe alles reilt en zeilt, daarnaast leren de
coördinatoren van elkaars ervaringen.

b. Nieuwe leden borrel. De eerste zondag van november hebben we de
nieuwe leden een middag aangeboden met een drankje en een hapje.
Ook hebben we wat oud- tuinders gevraagd om hun ervaring te delen.
Nieuwe leden konden vragen stellen. Als bestuur hebben we iets
verteld over de geschiedenis van de vereniging.

c. Nieuwe ideeën op dit vlak zullen wij stimuleren en ondersteunen.
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3. Diversiteit
Zoveel mensen, zoveel tuinders. Het is belangrijk dat een ieder zoveel
mogelijk ruimte krijgt om zijn hobby op zijn manier uit te voeren.

Wel is het belangrijk dat je daarin niet een ander tot last bent; “mijn vrijheid
eindigt waar die van de ander begint”.

4. Duurzaamheid
Wij stimuleren een duurzame vorm van tuinieren. Dat betekent: ruimte voor
mensen die biologisch willen tuinieren en het stimuleren van het verwerken
van tuinafval op de eigen tuin. Denk aan composteren en takkenwallen. De
inrichting van het terrein krijgt de laatste jaren al een meer duurzame
uitstraling, bijvoorbeeld door het bijenbos.

Ik wil me graag de komende jaren hiervoor inzetten. Volgende stappen nemen in de
ontwikkeling van de vereniging die deze vier onderwerpen als uitgangspunt hebben.
We hebben nu een jaar met elkaar van uit deze uitgangspunten gewerkt en dat levert
soms al mooie dingen op. Hier wil ik tijdens de jaarvergadering graag over vertellen,
dan leren jullie me nog beter kennen.
Dan mogen jullie ook met elkaar beslissen of ik de voorzitter ben die jullie de
komende jaren nodig hebben.

Vriendelijke groet
Klaas Visser.



Volkstuindersvereniging Hoorn en Omstreken

Groene boek 2016 Pagina 5

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Beste leden,
Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering. Die zal worden gehouden op dinsdag 12 januari 2016 in de
kantine van 'HCSV Zwaluwen 30’ aan de Berkhouterweg. Aanvang 19.30 uur.
Nieuwe leden zijn van harte welkom! U krijgt een duidelijker beeld wat de
vereniging voor u doet en wat u zelf allemaal kunt doen.

Agenda

1. Opening en vaststelling van deze agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van  13 januari 2015.
4. Financiële jaarstukken van de penningmeester
5. Verslag kascontrolecommissie voor het boekjaar 2015

Decharge penningmeester (stemming)
6. Samenstelling kascontrolecommissie voor het boekjaar 2016
7. Vaststellen bestuurssamenstelling

Voorzitter;  voordracht Klaas Visser
Penningmeester; voordracht Jos Mol
Secretaris vacature

8. Vaststellen van de begroting 2016

Pauze

9. Evaluatie afgelopen jaar van de taken
10. Plan met stemmingen voor het komende jaar

Aanpassing huishoudelijk reglement
Voorstel kostenbesparing rente lopende lening

11. Prijsuitreiking
12. Rondvraag
13. Sluiting

Wist u dat u een voorstel tot verandering van het huishoudelijk reglement in
stemming kunt brengen op de jaarvergadering? Wij zijn een democratische
vereniging. Doe uw voorstel schriftelijk met argumentatie en uw naam.
Ingekomen stukken dienen uiterlijk 14 dagen voor de vergadering bij het bestuur
binnen te zijn. Het liefst echter eerder in het jaar in samenwerking met taakgroep
verandering huishoudelijk reglement.

Voor goede beantwoording van vragen over  de financiën is het wenselijk deze
uiterlijk één week voor de vergadering bij het bestuur in te leveren.
De koffie bij binnenkomst is gratis en u ontvangt tevens 2 consumptiebonnen.
Hierna consumpties gelieve af te rekenen aan de bar.
Het bestuur streeft naar een vlotte vergadering om nog even na te kunnen
zitten.
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Afscheid van de huidige secretaris

Ik heb drie mooie jaren gedraaid als secretaris, maar heb nu besloten het stokje door
te geven. Wij als bestuur hebben veel gedaan de afgelopen jaren om de taken wat
eerlijker te verdelen. Dit brengt een verdeling mee van inspraak, maar ook van
verantwoordelijkheden. Dit proces gaat door onder het nieuwe enthousiaste bestuur.
Ik heb heel veel geleerd in de afgelopen jaren en kan deze functie van harte aan
bevelen. Onderstaand de taken van de secretaris:
-notuleren bij bestuursvergadering en jaarvergadering
-inkomende e-mails doorsluizen naar betreffende taakgroepen of bestuurders
-belangrijke stukken opslaan in het archief (digitaal)
- stukjes doorsturen voor het groene boek (redactie Fleur Bolink en Jacqueline Pos )
De nieuwsbrieven waren voor mij een leuke creatieve uiting van onze mooie
vereniging. Hopelijk staat er een opvolger op om dit voort te zetten.
Ik bedank u allen voor de afgelopen mooie jaren en wens u een goed tuinjaar toe.

VACATURE SECRETARIS: meldt u zich bij secretaris.vho@gmail.com

Coördinatorenlunch
De coördinatorenlunch was heel geslaagd. Iedereen hoorde zo van elkaar waar men
mee bezig is, en het bestuur weet nu ook van manco’s. Wij gaan dit ieder jaar
herhalen.

Bijdrage van de taakgroepen Berkhouterweg

Drainage
In Februari begaf de oude drainagepomp het. Een deel van het terrein stond al snel
ernstig onder water. Herman en het drainageteam hebben weken tot de nieuwe
pomp kwam een noodvoorziening gemaakt om de ergste wateroverlast kwijt te raken.
Gelukkig zijn wij nu een prachtige pomp rijker.
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Poortgroep
Er is dit jaar een fietsendief gesignaleerd op het terrein. Gelukkig hebben wij de
poortploeg die vooral op de uitgaansavonden de poort controleren. Echter overdag is
ons terrein een open en toegankelijk geheel.

Gebouwen
De Konkelboet heft een nieuwe vloer gekregen. Dit was
hard nodig: de oude vieze vloerbedekking was niet meer
schoon te krijgen. Schoonmaakteam Trudy met haar man
en Pernellah en Theo hebben dit karwei geklaard. De
Konkelboet heeft nu een frisse laminaatvloer

Bijentuin
De Bijenbosgroep wil de naam veranderen in “Bijentuin”.
De belasting van het bij houden van deze Bijentuin wordt
door de leden als zwaar ervaren. “Wanneer je zoveel moet
doen is het dan wel ecologisch? Het lijkt meer een
cultuurtuin. “

Door het gemis van Dick, onze verenigingsecoloog moet
de kennis ergens anders worden gezocht. Alle ecologen
van de vereniging meldt u zich! Al is het alleen maar voor
advies!

Hakselen
In 2016 komt weer een haksel dag, net als in 2015 . Er was veel rumoer omdat wij
(het bestuur en het Hakselteam) denken het met één keer per jaar af te kunnen.
Maar moet het nu in het najaar of in het voorjaar? De tijd zal het leren. De Lijndraaier
heeft een eigen machine via zorgcentrum Avondlicht.

Kantine
De kantinegroep vraagt aan u om het buitentoilet na gebruik weer goed op slot
te doen en de toiletrollen te laten hangen,
Alstublieft !!!
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De taakgroep ongediertebestrijding
De groep heeft vele ratten gevangen begin 2015. Zien we ratten
tegen de schemering lopen over het terrein, dan weten wij dat
her er veel zijn. Na de grote vangst vorige winter, vooral via
klemmen, zijn ze niet meer gesignaleerd. De taakgroep denkt
dat we in de winter het beste de bevolking kunnen beheersen
door geen voedsel aan te bieden. Geen eetbare waar op de tuin
achterlaten, zoals pompoenen, courgettes, bieten! Als u producten inkuilt, bijv.
aardappelen, witlofpennen, wortel of biet, is het raadzaam een stuk gaas mee in te
kuilen, zodat de spullen niet zo gemakkelijk bereikt kunnen worden. Mocht u toch
nog overlast gaan ondervinden, geef dan een seintje.

Verslag bouwcommissie 2015
De kassen en huisjes zijn in april en oktober weer
bekeken. In april waren er vijf, en in oktober drie
waar iets aan mankeerde. Alles is in goed overleg
opgelost. De opstallen zagen er meestal verzorgd
uit.
Een echte bouwer is de heer Ramazan (tuin 219),
die van planken, palen en ander materiaal
langzaam maar zeker een keurig huisje bouwde.
Een compliment waard.
Gewasbescherming beschermt tijdens het
groeiseizoen het gewas bijvoorbeeld tegen kou, vocht of felle zon. In de herfst (voor
december) moeten deze tijdelijke bouwsels worden opgeruimd.
Gaat u (ver)bouwen of schilderen? Overleg dan eerst met de bouwcommissie. Er zijn
formulieren en er staat hierover veel in het Huishoudelijk Reglement.
Tenslotte wenst de bouwcommissie iedereen een vruchtbaar tuinjaar en veel plezier
met onze mooie hobby!
Peter Bakker, Gerard Corbeau (Berkhouterweg) en Jan du Prie (Lijndraaier)

Gewasbescherming
Let u op uw buren? Wapperend plastic kan erg storend zijn. Gebruikt u gekleurde
netten? Zwarte netten worden door onze gevleugelde vriendjes niet goed opgemerkt.
Een verstrikte vogel in uw net is niet zo fraai.

Ook oude vitrage voldoet ,en het staat nog
leuk ook.
Alle gewasbescherming moet per december
opgeruimd.
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Nieuwe en vertrekkende leden in 2015

Ledenbestand per 31 november 2015

A
antal leden

Ingeschreven leden in 2015 8
Uitgeschreven leden 13
Totaal ledenbestand Lijndraaier en
Berkhout 204

Tuinuitgifte per 31 december 2015

Resterende wachtlijst voor een tuin 4
Vrije tuinen per 1 januari 2
Uitgegeven tuinen aan nieuwe leden 5
Gewisseld van tuin 8

Nieuwe leden worden door Flora geïntroduceerd en krijgen informatie toegestuurd.
Zij vertelt hen hoe het hier reilt en zeilt.

Tuinen worden bij vertrek in principe zwart opgeleverd. De opvolger wil vaak wel
stenen, hekwerk , kistbankjes en fruitbomen overnemen.
Een enkele keer moeten wij met leden gaan praten waarom het tuinieren niet lukt.
Vaak hebben beginnende tuiniers wat opstart problemen. Ook u als buren kunt wat
bevragen en hulp aanbieden in de vorm van tips.
Onlangs hebben wij als bestuur de nieuwe ledendag geïntroduceerd om meer
contact te krijgen heen en weer.
Wij denken ook na over een kenniscafé. Gezellig onder een kopje koffie nieuwe en
oude leden kennis laten uitwisselen.

De Tuinuitgifte commissie is onlangs gewisseld. Tuinuitgifte is een ontzettend leuke
taak maar kost wel veel tijd. Naast betaalde banen en huidige werkdruk is dit soms
moeilijk te combineren. Tiny en Claire moesten om deze reden helaas afscheid
nemen zij hebben het stokje overgedragen aan Ton en Irma.

Taakgroep Tuinuitgifte: Flora Hofman ,  Ton van Kesteren en Irma Woudt
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Bijdrage van de penningmeester

Exploitatie
KOSTENSOORT IN UIT
Pacht 9.535,77
Lidmaatschap 3.245,00 -
Freeswerk 180,00 -
Kantine 1.536,31
Winkel 1.382,42
Sleutels 47,66
Administratie

+vergaderkosten 462,57
Rente ABN AMRO 1.600,00
Belasting 947,47
Containerhuur 215,89
Electrarekening 197,71
Gas 254,02
INGBANK 132,91

Afschrijving pomp 640,00
Rente lening 2012 200,00
Rente lening 2014 145,52
Verzekeringen 1.506,23
Waterrekening Berkhout 629,00
Waterrekening Lijndraaier 76,00
Watergroep -132,87

15.927,1
6 7100,19

Afschrijvingen Machines
Afschrijvingen

Machines
Aanschaf

waarde Reeds af geschreven Restwaarde
2015

Gemaalpomp februari
2014 € 6.400 € 640 € 5.760

kruiwagens € 224 € 224 € -
grasmaaier lijndraaier € 524 € 524 € -
Hakselaar € 999 € 999 € -
Heggenschaar € 248 € 248 € -
Kettingzaag € 345 € 345 € -
Ploeg Frees € 1.200 € 1.200 € -
Totaal waarde € 9.940 € 4.180 € 5.760
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Bijzondere voorzieningen & Waarborgsommen
Waarborgsommen (borg) Fonds bijzonder voorzieningen
Stand 31-10-2014 € 8.435 Stand 31-10-2014 € 6.835
In € 1.336 in 2015 € 5.783
Uit € -681 uit 2015 € -4.623
Totaal € 9.090 Totaal € 7.995

BALANS per 31
Oktober 2015

ACTIVA € 2014 € 2015
Aankoopwaarde grond € 93.644 € 93.644
Machines € - € 5.760
Voorraad Winkel € 366 € 367
Voorraad Kantine € 142 € 142
Saldo Bank en Kas € 15.673 € 17.479
Naar Balans € 109.825 € 117.392

- -

Passiva
Eigen vermogen € 62.955 € 71.037
Lening Bank ABN € 21.600 € 19.800
Lening van leden 2012 € 5.000 € 5.000
Lening van leden 2014 € 5.000 € 4.350
fonds bijz. voorzieningen € 6.835 € 7.995
Waarborgsommen € 8.435 € 9.090
Naar Balans € 109.825 € 117.272

In bovenstaande gegevens ziet u het verloop van de financiën over het boekjaar
2014-2015. Ondanks een forse uitgave van € 6400,- voor een nieuwe pomp voor de
drainage is het boekjaar positief afgesloten met een verhoging van het saldo van
bank en kas met € 1.806,14.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Meerjarenbegroting
Volkstuindersvereniging Hoorn en Omgeving 2016 t/m 2017

INKOMSTEN 2015-2016 2016-2017
Alg voorziening € 5.570 € 5.570
Lidmaatschap € 3.215 € 3.215
Pacht € 9.527 € 9.527
Winkel € 1.300 € 1.300
Kantine € 1.200 € 1.200
Te ontvangen rente ING € 120 € 120

Totaal Inkomsten € 20.932 € 20.932

UITGAVEN 2015-2016 2016-2017
Aflossing ABNAMRO lening € 1.800 € 1.800
Rente lening ABN AMRO Bank € 1.250 € 1.200
Belastingen € 1.000 € 1.000
Electra, water, gas € 1.400 € 1.450
Afvalverwijdering € 230 € 220
Aflossing lening + rente 2012 € 5.200 € -
Rente lening leden 2014 € 174 € 174
Sociale activiteiten € 150 € 150
Vergader en administratie € 450 € 450
Afschrijvingen € 640 € 640
Bankkosten € 150 € 150
Onderhoud Berkhout € 800 € 800
Onderhoud Lijndraaier € 1.600 € 1.215
Drainage € 740 € 1.195
Aanhanger € 250 € 250
Tentoonstelling € 70 € 70
Scholing € 100 € 100
Bestuur € 350 € 350
Onderhoud vervanging Machines € 600 € 650
Padengroep € 200 € 200
Onderhoud gereedschappen € 525 € 525
Verzekeringen € 1.500 € 1.500
Electra € 1.090 € 700
Water € 500 € 500

,
Totaal uitgaven jaarbegroting € 20.769 € 15.289
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In het afgelopen jaar is een inventarisatie gemaakt bij de diverse taakgroepen wat er
de komende jaren aan financiën nodig is. U treft dit aan in bovenstaande tabel. Het
boekjaar 2015-2016 vereist een nauwkeurige bewaking en dat komt voornamelijk
door de aflossing van de lening aan de leden (€ 5200,-). Nieuw in deze begroting is
de post Sociale Activiteiten, conform de beleidsvisie van het bestuur. In het jaar
2016-2017 ontstaat er naar verwachting weer meer ruimte.

Tentoonstelling van het jaar 2015.
Zoals al vele jaren is de kantine weer ingericht zoals
we gewend zijn te doen voor de jaarlijkse
inzendingen welke werden verwacht van onze
trouwe inzenders. Maar ook dit jaar hadden we de
inbreng te hoog ingeschat en moest de inbreng op
een creatieve manier worden tentoongesteld.
Het was jammer dat de kunstcommissie geen kans
zag om de kunstroute weer gestalte te geven om zo
meer actieve tuinders te bewegen om ook een
inzending te doen. Ook de belangstelling naar het
gebodene was gering, terwijl Clint en Ina de gehele
tentoonstellings periode in de kantine aanwezig
waren met hun hele bijenkraam om tekst en uitleg te
geven over het leven en werken van de bijen in en
om de bijenkasten. Hiermee konden we de hele
geschiedenis volgen van de bijen op de bloemen en
het uiteindelijk resultaat van de honing in de pot en
gereed voor consumptie. Op zondag was de aanloop
niet groot, maar degenen die er waren maakten het
toch nog gezellig en zo konden we de tentoonstelling
afsluiten met toch nog een positief gevoel, ondanks
dat er maar 12 inzenders waren en aan
belangstellenden nog geen 10% van de tuinders van
onze beide locaties. Zover wij na kunnen gaan
hebben we de eerste tentoonstelling gehad in 1989
en de expositie is begonnen met het tentoonstellen
van chrysanten, met een beoordeling en
prijswaardering gegeven door externe juryleden.
Deze tentoonstelling vond plaats in deze kantine, die
dat jaar was opgebouwd, nadat de eerste kantine is
verbrand na een vermoedelijke brandstichting.

Na genoemde bovenstaande zaken hebben wij
gemeend deze gebeurtenis als de laatste te
beschouwen en de periode van tentoonstellingen af
te sluiten, we hebben het menig jaar met plezier
gedaan en dit lijkt ons het moment om te stoppen en een ieder te bedanken die ons
hebben geholpen in de afgelopen jaren bij de opbouw en het inrichten van de
kantine.

Groeten Tiny en Atie
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Jaarverslag afdeling Lijndraaier
Onze fraai gelegen tuinen, in de luwte van het
seniorencomplex Avondlicht en de bebouwing van
de Lijndraaier, hebben een goed seizoen achter
de rug. Het merendeels prachtige weer zorgde
voor goede opbrengsten van al onze investeringen
en op ons complex is weer veel gebeurd.

De betegeling rond ons nieuwe ‘clubgebouw’ is
gereed gekomen, zodat er nu een fraai geheel is ontstaan, dat door Jan Joost nog
van varens is voorzien aan de zijkant. Ook zijn er plannen ontwikkeld om een
bijentuin met aangepaste beplanting aan te leggen; op die manier krijgen wij een
onderhoudsvrije modeltuin, waarmee ook bezoekers naar ons complex kunnen
worden gelokt, die wel eens willen zien wat het inhoudt om een volkstuin te
onderhouden en deel uit te maken van de tuindersvereniging.

Bij de onderhoudsbeurten is de slootkant achter de huizen aan de Lijndraaier
opgeknapt, is een aantal tuinen opgehoogd en is er veel snoeiwerk verricht. Om al
het snoeisel te verwerken, mogen wij voortaan de hakselaar van Avondlicht
gebruiken. Voor het komende jaar staat het ontwerpen en uitvoeren van een nieuw
systeem van nummering van de tuinen op ons programma. Ook het aanleggen van
de bijentuin en het elkaar helpen met het onkruidvrij maken van (gedeeltelijk)
verwaarloosde tuinen zal veel aandacht vergen.

Gelukkig zijn er, mede dankzij de publicaties in weekbladen, veel nieuwe tuinders
afgekomen op de kennismakingsbijeenkomsten. Onze angst om met veel van plastic
lappen voorziene tuinen te blijven zitten is verdwenen en wij hopen dat de nieuwe
tuinders er met een beetje hulp van hun buren in zullen slagen ons complex de
mooie uitstraling te laten behouden die wij gewend zijn.

De verplichte werkbeurten voor het nieuwe jaar staan gepland op de zaterdagen 12
maart, 21 mei en 10 september. De vergaderingen van de tuincommissie zullen op
de dinsdagen 8 maart, 17 mei en 6 september worden gehouden.

Wij hopen weer op een mooi nieuw jaar, zonder zware stormen die afgelopen
voorjaar enkele kassen op ons complex hebben geruïneerd, maar met een goede
afwisseling tussen zon en regen. Dan zal het de tuinkeuringscommissie niet moeilijk
vallen lovende commentaren uit te spreken bij de goed onderhouden tuinen en zullen
wij voor elkaar niet willen onderdoen.
Namens de tuincommissie wens ik iedereen een goed seizoen toe.
(Ben Leek)

Oproep: er zijn nog een paar plekken beschikbaar op de Lijndraaier. Dus als u
gegadigden kent, of zelf interesse hebt, neem dan contact op met:
secretaris.vho@gmail.com
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Voorstel bestuurssamenstelling 2016
Voorzitter: Klaas Visser voorzitter.vho@gmail.com
Secretaris: Vacature secretaris.vho@gmail.com
Penningmeester: Jos Mol penningmeester.vho@gmail.com t:0657024115
Tuinuitgifte: Irma Woudt en

Ton van Kesteren tuinuitgifte.vho@gmail.com
Lijndraaier: Dik van der Knaap t.: 242588
Algemeen : Willem Pisano willempisano@live.nl

Het bestuur: schema van aftreden.
Het schema van aftreden is niet persoonsgebonden maar is gekoppeld aan de
functie in het bestuur. In het voorstel “samenstelling bestuur” in het Groene Boek legt
het bestuur de leden een voorstel voor op welke manier men het bestuur komend
jaar denkt samen te stellen. Wegens wisseling en doorzetting zijn alle functies ter
stemming.

Functie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Voorzitter X X
Secretaris X X

Penningmeester X X X
OC BHW X X X

Tuinuitgifte X X
OC Lijndr. X X X

Kees Schuil is wegens persoonlijke problemen gestopt met penningmeesterschap.
Wij dragen Jos Mol voor als nieuwe penningmeester. Klaas Visser is al een half jaar
werkzaam als aspirant Voorzitter. Hij wordt officieel voorgedragen. Margreet Laan is
gestopt wegens persoonlijke omstandigheden. Nelleke Zwager stopt ermee en
positie secretaris is nog vacant.

De geschillencommissie: schema van aftreden
Geschillencom

missie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

J. Spaans X x x
Siem Kieft X x x

Theo van Dijk X x

Dhr. Theo van Dijk heeft aangegeven dat hij zich opnieuw verkiesbaar stelt. Wij
stellen voor dhr. Theo van Dijk opnieuw te benoemen als lid van de
geschillencommissie.
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Notulen jaarvergadering Volkstuindersvereniging Hoorn en Omstreken 13-1-15
Aanwezig: = 72 leden van totaal 204 = 35 %
Afgemeld : 4 leden.

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter, Ben Sterenborg, opent de vergadering en heet de aanwezigen van
harte welkom. Hij stelt de huidige bestuursleden voor: Nelleke Zwager, de secretaris
(is t/m agendapunt 5 afwezig om “ het fotomomentje” en de digitale presentatie van
de prijsuitreiking, mogelijk te maken.); Kees Schuil, de penningmeester, en Dik van
der Knaap, algemeen bestuurslid vanuit de Lijndraaier.
Daarna stellen de kandidaat-bestuursleden zich voor: Klaas Visser, algemeen
bestuurslid; Margreet Laan, algemeen bestuurslid, en Willem Pisano, algemeen
bestuurslid.

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken voor bespreking in de jaarvergadering.

Er is een vraag betreft de vacante functie van voorzitter, zoals vermeld in het voorstel
bestuurssamenstelling 2015.
Op dit moment is er geen kandidaat voor het voorzitterschap 2015. De huidige
voorzitter heeft duidelijk aangegeven voor 1 jaar beschikbaar te zijn.
Het bestuur heeft daarom in de vergadering het volgende voorstel gedaan: geef het
nieuwe bestuur het vertrouwen om, voor een zo kort mogelijke periode, de vereniging
te besturen zonder voorzitter, maar met een secretaris, penningmeester en vier
algemeen bestuursleden. Op (korte) termijn zal (uit de bestuursleden) een kandidaat
voorzitter voorgedragen worden, welke in de jaarvergadering van januari 2016 door
de leden officieel gekozen wordt.
Ben Sterenborg zal deze tijdelijke vacature melden bij de Kamer van Koophandel.

3. Notulen van de algemene ledenvergadering 28 januari 2014
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

4. Financiële jaarstukken van de penningmeester
Nieke van Heesch is na een enthousiast begin als nieuwe penningmeester om
gezondheidsredenen, na enkele maanden, uit het bestuur getreden. Oud-
penningmeester Piet van Bergen heeft de honneurs waargenomen. Vanaf november
heeft Kees Schuil de functie van penningmeester op zich genomen. De
penningmeester licht de financiële jaarstukken toe, en bedankt Piet voor zijn
waarneming.
Kees spreekt de intentie uit om de financiële administratie te digitaliseren.
Verder geeft hij aan dat er extra kosten (5 á 6 duizend euro) gemaakt moeten
worden voor de noodzakelijke aanschaf van een drainagepomp. De oude pomp is
zo’n 40 jaar oud en volledig af.
Over het voorstel, aanschaf drainagepomp, wordt gestemd. Zonder tegenstem krijgt
het bestuur toestemming om een nieuwe pomp aan te schaffen.
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen van de leden.
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5. Verslag kascontrolecommissie voor het boekjaar 2014
De heer Hommes vertelt mede namens Mevr. Schermer van de kascontrole-
commissie dat de boeken in orde waren. Alle lof voor de samenstellers: Kees Schuil
en met name Piet van Bergen.
De vergadering verleent de penningmeester decharge voor het financieel beleid over
het boekjaar 2014.

6. Vaststellen bestuurssamenstelling
Voorstel van het bestuur:

 Voorzitter: tijdelijk vacant (zie punt 2. Mededelingen);
 Secretaris: Nelleke Zwager
 Penningmeester: Kees Schuil
 Algemeen bestuursleden: Dik van der Knaap (afgevaardigde Lijndraaier),

Klaas Visser, Margreet Laan en Willem Pisano
De vergadering gaat (met één stem tegen) akkoord met het voorstel van het bestuur.

Vanaf punt 7 zit Klaas Visser, namens het bestuur, de vergadering voor.

7. Vaststellen van de begroting voor 2015
Vragen en opmerkingen:
De extra kosten t.a.v. de plotselinge investering in de aanschaf van een nieuwe
drainagepomp ontbreken in de begroting 2015. Er is een reserve opgebouwd om
onverwachte extra kosten te financiëren. De begroting zal worden aangepast. Daarbij
worden ook onderstaande opmerkingen uit de jaarvergadering verwerkt.

Aflossing hypotheek ABN AMRO moet zijn: 1800 i.p.v. 1600 euro rente.
Er wordt gevraagd of de kosten voor de kantine en kas kloppend kunnen worden
gemaakt door de tweede kolom te verwijderen. Dat is akkoord.

Waarom heeft er geen indexering plaatsgevonden? Op dit moment heeft de
vereniging voldoende financiële armslag. De noodzaak is er nog niet, maar kan er in
de toekomst zeker komen.

8. Samenstelling kascontrolecommissie voor het boekjaar 2015.
Er zijn geen nieuwe kandidaten nodig. Wel vraagt het bestuur om een reserve-lid.
De vergadering verwelkomt Els Stumpel voor deze functie.

9. Evaluatie van de taakgroepen
Helaas werkt vanavond de techniek niet mee: de evaluatie van de taakgroepen kan
daarom niet digitaal ondersteund worden.
Nelleke doet verslag van de verschillende werkzaamheden en complimenteert
diverse taakgroepen.
Opmerkingen uit de jaarvergadering:
Waarom worden nieuwe leden vrijgesteld van deelname aan een taakgroep?
De praktijk leert dat nieuwe leden een aanloopperiode nodig hebben, omdat het
onderhouden van een volkstuin toch meer werk met zich meebrengt dan gedacht.
Echter, nieuwe leden worden wel gestimuleerd om eerder deel te nemen aan een
taakgroep.
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Er volgen nog enkele ideeën t.a.v. van nieuwe leden:
-een tijdelijke coach (medetuinder) voor nieuwe leden
-nieuwe leden wijzen op het digitale boekje “Tuinieren” (op de website van onze
volkstuindersvereniging)
Overige opmerkingen:
-Opnemen in het HHR: de verplichting om deel te nemen aan een taakgroep
-De mogelijkheid creëren om taakgroepen “op maat” aan te bieden
Wisselingen (van de ene naar de andere taakgroep) kan na overleg plaatsvinden

10. Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement
Alle aanpassingen van het HHR worden door de vergadering goedgekeurd met de
volgende aanbevelingen:
Artikel 13 : De verenigingspaden, grenzend aan de tuin, onkruidvrij te houden.
De paden zijn niet overal in goede staat. Waak ervoor dat het verwijderen van
beplanting tussen de tegels niet leidt tot gevaarlijke situaties (gaten / gleuven tussen
de tegels).
Artikel 16
Het is verboden om wiet te telen.
Opmerkingen van dhr Schol als “het is toch al verboden, stuur de politie erop af maar
hoeft niet in reglement” vinden geen bijval. Het verbod wordt opgenomen.
Dhr. van Meel geeft nog een nuttige opmerking waarom die regel er staat onderaan
artikel 16, dat de bouwcommissie advies geeft. Klopt niet op deze plaats in
reglement. Dit mag eruit. Commissie HHR gaat ernaar kijken.

11. Prijsuitreiking door Els Stumpel: tuinkeuring 2014
Helaas, de techniek heeft ons bij de vergadering in de steek gelaten en de foto’s
konden niet getoond worden. Hierbij een verkorte versie van mijn speech. De foto’s
komen op de website van de vereniging en, geprint, in de kantines.
Els Stumpel:
“Ik mag wel zeggen: tuinkeuringen nieuwe stijl. Tijdens het afgelopen seizoen waren
er twee veranderingen. Ten eerste, het instellen van de taakgroepen. Dit betekende
voor mij dat ik niet langer zelf keurders hoefde te zoeken, maar dat tuinders zich
hiervoor hadden opgegeven.
De tweede verandering betreft deze fotoreportage, die ik voorgaande jaren niet heb
gemaakt. De eerste serie foto’s is genomen in juni en de tweede door mijn man in
september. Hij stond hiervoor steeds op een stoel en ik mocht de stoel naar de
diverse locaties sjouwen. Heel opvallend hoeveel planten er in september nog in
bloei stonden want ook dat hebben we wel eens anders meegemaakt.
De vereniging telt ruim 200 tuinen en geen enkele is hetzelfde. Zelfs binnen een
bepaalde stijl zijn er grote verschillen te bemerken.
Wat belangrijk is bij het keuren: dat de tuinen laten zien dat de tuinders er plezier in
hebben. Gelukkig zien we dit in veel tuinen. Er waren dit jaar ook nieuwe tuinders en
een aantal hiervan is zeer goed begonnen. Maar ook het tegenovergestelde kwamen
we tegen.
Sommige tuinen verdienen het om altijd een prijs te winnen, maar dan hoeven de
tuinkeuringen niet. De prijs moet immers gezien worden als een teken van
waardering en een stimulans voor anderen om daar eens een kijkje te nemen en hier
ideeën op te doen om in hun tuin toe te passen zodat het complex nog mooier wordt.
Een ander voorbeeld van een fraaie tuin waarbij de tuinder geen prijs heeft gekregen
betreft een tuin waarbij een nieuwe tuinder halverwege het jaar begonnen is. Het
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meeste werk was al verricht. Zodoende zou het pronken met andermans veren zijn.
Dit seizoen wordt deze tuin uiteraard wel beoordeeld, net als de tuinen met een
nieuwe tuinder.
Er zijn drie categorieën prijzen: de aanmoedigingsprijzen, de prijzen voor
bloementuinen en de prijzen voor gevarieerde tuinen, dus de combinatie groenten en
bloemen. En dan ook nog een opmerking: de prijs bestaat niet alleen uit een
oorkonde, maar ook uit een waardebon die bij een tuincentrum besteed kan worden.
Allereerst de aanmoedigingsprijs. Die gaat dit jaar naar tuin 22 van de Lijndraaier.
Deze tuin heeft heel veel drainageproblemen gehad. Er is heel veel zand naar de
tuin gesleept. We hopen dan ook dat deze problemen binnenkort tot het verleden
behoren. Wel opmerkelijk: bij iedere keuring was deze tuinder aan het werk.
Dan de volgende aanmoedigingsprijs. Die is dit jaar voor tuin 238 van de
Berkhouterweg. Ook deze tuinder was heel vaak op de tuin te vinden.
Dan de prijzen voor de bloementuinen: De derde prijs is voor tuin 204
Berkhouterweg, met 8,42 punten gemiddeld. Heel mooie zichtlijnen, met ook een
fraai huisje. Een heel groot verschil met de tuin waarop tot een paar jaar geleden
fruitbomen stonden. In september was deze tuin door het pampagras zelfs nog
mooier dan in juni.
De tweede prijs is voor tuin 250 Berkhouterweg: 8,67 punten. Mooie
hoogteverschillen door de bomen, en ook veel variatie in de planten die je eigenlijk
pas goed kunt zien wanneer je op de tuin zelf bent.
De eerste prijs, andere stijl weer, een zeer natuurlijke tuin, ging naar tuin 290
Berkhouterweg, met 8,78 punten. Een zeer fraaie, natuurlijke tuin met een
schitterend huisje en heel mooie hagen. Buxusbollen en kleine boompjes op stam,
ook weer een tuin die je niet in één blik kunt overzien.
Dan de prijzen voor de gevarieerde tuinen. De derde prijs gaat naar 6b Lijndraaier:
8.33 punten. Een moderne, strakke indeling van het tuinieren van diverse planten in
bakken waar je enorm mee kunt variëren. Het gebruik van deze bakken vindt
inmiddels ook op het andere complex navolging. Je kan zeggen dat je met die
bakken met minimale afmetingen de maximale opbrengst krijgt.
De tweede prijs is voor tuin Berkhouterweg 260, met 8,72 punten. Zeer fraaie
combinaties, niet alleen van bloemen maar ook van eetbare soorten tussen de
andere bloemen. Bijvoorbeeld artisjokken.
Als laatste dan de eerste prijs voor de gevarieerde tuinen: tuin 401 Berkhouterweg.
Met 8,94 de grootste winnaar dit seizoen, met het hoogste aantal punten. Zeer
gevarieerde planten, boompjes, fraaie kleurencombinaties van planten tussen de
kunstwerken, hagen en klimplanten als afscheidingen. Zeer verdiende eerste plaats.
Als U nu denkt “ik had die keuring heel anders gedaan“, welnu grijpt u uw kans. Ik wil
mijn eigen houdbaarheidsdatum niet overschrijden en doe het keuren het komende
seizoen voor de achtste en laatste keer. Dus als u interesse heeft voor het jaar erna,
laat dat dan het bestuur weten. Het is een taak waar je werkelijk plezier aan beleeft.”

12. Bedankjes
Nelleke bedankt, namens de vereniging, de volgende personen met een bloemetje:

 Els Stumpel: Na 7 jaar stopt Els als coördinator van de tuinkeuring. Wat heeft
ze een zorgvuldig werk geleverd en wat hebben we van haar humoristische
presentaties bij de prijsuitreiking genoten.

 Jos Entius: Schoonmaak
 Piet van Bergen: Heeft na het plotseling wegvallen van de penningmeester de

financiële administratie toch maar weer op zich genomen.
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 Ben Sterenborg: Neemt afscheid als voorzitter en heeft op een voortreffelijke,
eigen wijze, het bestuur door een moeilijk jaar geloodst.

13. Rondvraag
- Datum ophalen zaden e.d. moet zijn: zaterdag 7 en 14 maart (i.p.v. 8 en 15 maart)
- Complimenten voor de verzending en inhoud van de zadengids De Bolster
(gespecialiseerd in biologische zaden).
- De Voedselbank bedankt de vereniging, middels een kerstkaart, voor alle
aangeboden groente en fruit.
- Loes Narings en Ingrid Martens uiten hun angst dat mooie (fruit)bomen
onnodig verwijderd zouden worden van tuinen, omdat de nieuwe tuinder een boom
niet wenst.

Nelleke legt uit dat leden zijn gewaarschuwd dat zij verantwoordelijk zijn voor de
bomen op hun tuin. Mocht een opvolger deze boom niet willen dan zou het zo
kunnen zijn dat deze boom verwijderd moet worden. Juist afgelopen jaren zijn we
erin geslaagd een dergelijke kapitaalvernietiging te vermijden. De regel is ter
voorkoming van excessen. (Fruit)bomen zullen nooit onnodig verwijderd worden. Er
was een kwestie afgelopen jaar over te hoge coniferen die bovendien op de grens
tussen tuinen stonden. Wij als vereniging hebben regels, net als een
woningbouwvereniging een wet heeft op huur en verhuur.
- Een voorstel voor een verbod van hoogstambomen op tuinen wordt niet
ondersteund door huidig bestuur. Een fruitboom hoogstam mag als deze maar geen
overlast geeft voor buren en de huidige tuinder beseft dat hij deze boom misschien
moet laten verwijderen bij het verlaten van de tuin.
- Waarom is het Groene Boek digitaal aangeleverd? Er was geen ruimte meer in de
envelop, omdat de Bolstergids erin zit. Maar vooral: door het Groene Boek zowel
digitaal als op papier aan te bieden (ze liggen in de Konkelboet en in het
verenigingshuisje van de Lijndraaier), krijgt het bestuur inzicht in de behoefte van de
leden.
Een opmerking van R.v.d.Bovenkamp: laten we in het volgende groene boek een
concepttekst opnemen over het begrip taakgroepen met een korte omschrijving,
zodat e.e.a. handen en voeten gaat krijgen binnen onze vereniging. Antwoord: het
bestuur wil liever nog een jaar wachten alvorens de taakgroepen officieel te
formaliseren.

Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter iedereen voor zijn / haar
aanwezigheid en inbreng , sluit hij de vergadering en wenst ieder een fijn
tuinjaar en wel thuis.

Snertfeest

Snertfeest 2015 was weer heerlijk met de rijk gevulde
snert van Trudy en Jos.
Komt u ook volgend jaar? Onder genot van
Jägermeister, snert en roggebrood het afgelopen tuin
jaar evalueren. Buiten is het toch te nat en te koud voor
de tuin.
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Huishoudelijk reglement groep
Ons voorstel betreft de structuur van het Huishoudelijk Reglement. Wij willen de
structuur van regelgeving aanpassen waardoor naar ons idee meer overzicht
ontstaat. Het huishoudelijk reglement als basis met daaraan gekoppeld verschillende
protocollen rond specifieke onderwerpen. Er bestaan op dit moment al een aantal
protocollen bijv. rond tuinuitgifte en bijenhouden. De regels rond de bouw zijn nu
allemaal opgenomen in het huishoudelijk reglement en wij willen hier ook een apart
protocol van maken waarin de huidige artikelen hun plaats krijgen.
In het huishoudelijk reglement staan elf artikelen, 19 t/m 29 die gaan over het
bouwen van een huisje of een kas. We willen in het huishoudelijk reglement een
artikel waarin de voorwaarden en beslissingsbevoegdheid van de bouwcommissie
wordt omschreven en wordt verwezen naar het bouwprotocol waarin alle bestaande
artikelen rond de bouw worden opgenomen. De bouwcommissie krijgt dan de
bevoegdheid bepaalde regels ter discussie te stellen en na goedkeuring van het
bestuur te veranderen.
Als bestuur nemen we als uitgangspunt dat als het gaat om veranderingen die grote
gevolgen hebben voor de tuinders deze eerst ter stemming worden voorgelegd aan
de algemene ledenvergadering. Omgekeerd kunnen leden dit ook altijd inbrengen
tijdens de algemene ledenvergadering

Voorstel aan de algemene ledenvergadering
1. De artikelen 19 /t/m 29 huishoudelijk reglement vervallen

2. De artikelen 19 t/m 29 worden onveranderd opgenomen in het bouwprotocol.

3. Er wordt een nieuw artikel 19 toegevoegd in het huishoudelijk reglement met
de volgende inhoud:

Artikel 19
1. De Bouwcommissie bestaat uit minimaal 3 leden waarvan 2 vanuit Berkhout

en 1 vanuit de Lijndraaier
2. De leden van de bouwcommissie worden iedere 3 jaar verkozen in

jaarvergadering volgens het rooster van aftreding
3. Leden die getimmerte willen bouwen anders dan genoemd in artikel 16 A zijn

verplicht zich te wenden tot de bouwcommissie.
4. De bouwcommissie is bevoegd namens het bestuur toestemming te verlenen

voor de bouw van getimmerte uitgaande van het door het bestuur
vastgestelde bouwprotocol.

5. Aanpassen van het bouwprotocol gaat met toestemming van het bestuur of
d.m.v. een schriftelijk verzoek van een van de leden ingebracht in de
jaarvergadering.

4. Artikel 30 t/m 33 blijven onveranderd gaan dan heten artikel 20 t/m 23.
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Aardappelteelt afgelopen seizoen
Terwijl de aardappeloogst van het afgelopen seizoen ligt opgeslagen of reeds verwerkt
is in stevige winterkorst, kijken we nog even terug naar het afgelopen seizoen.
Seizoenen kenmerken de breedtegraad waarop we wonen, en kunnen wisselend van
karakter zijn. Seizoenen. De kringloop van de wisselende seizoenen onderscheid zich
o.a. in de prachtige muziek van de vertolking van de jaargetijden van Vivaldi.
Beste mensen, ik dwaal af. Aardappelen.

+ De teelt van aardappelen kende dit jaar in de beginfase goede
groeiomstandigheden ondanks de nachtvorst die hier en daar bij de vroege
aardappelen te zien was en voor een achterstand in de groei zorgde. Traditiegetrouw
zijn we ook dit jaar vanaf begin mei langs de tuinen gegaan om te controleren naar
teeltgedrag en opslag. Ook gaat de controle over het toepassen van de wisselteelt en
het ontdekken van ziektebeelden. Met toestemming van het bestuur komen wij bij het
controleren op uw tuin en verwijderen eventueel een of twee planten en leggen die
duidelijk zichtbaar op het pad als reminder. Er zijn mensen die zich storen als wij op de
tuin komen maar we doen het zorgvuldig en lopen niet over de grond waar het niet
nodig is gezien het gewas dat er soms vervolgens alweer groeit. Maar laten we met
elkaar proberen om problemen te voorkomen. Mensen denken soms dat het
constateren een terechtwijzing is, maar het is een waarschuwing van: wees alert.
+ Zoals ik vorig jaar al schreef, de ziektedruk is de laatste jaren sterk
toegenomen en voorkoming van aardappelopslag is, gezien overwintering van de
achtergebleven knollen, een noodzaak.
De twee belangrijkste ziekten in de teelt zijn phytophthora en aardappelmoeheid.
Phytophthora infestans is te herkennen aan plekken van bruine verkleuring op het blad
waarbij aan de onderkant een schimmelpluis zichtbaar is. Deze schimmel valt bij
vochtige weersomstandigheden op de grond en werkt zich o.a. naar de knollen. Doordat
de schimmel op aardappelresten of opslag overwintert kan deze voor het komende
seizoen de nieuwe oogst besmetten. Vandaar dat we vanaf het voorjaar controleren
naar opslag op uw tuin. Aardappelmoeheid is o.a. herkenbaar aan een gele verkleuring
van het loof van de planten waarna de planten doodgaan. Ze zijn dus aangetast door
het aardappelcysteaaltje . Deze aaltjes vreten aan de wortels en produceren cysten met
eitjes die wel jarenlang levensvatbaar blijken. Ruime vruchtwisseling in de teelt is
daarom enorm belangrijk, en daarom controleren we op het teeltgedrag in de indeling
volgens het schema dat we op ons complex hanteren.
+ Verder valt er nog te vermelden dat in het afgelopen jaar is gebleken dat op
sommige tuinen een weelderig en compacte groei was te zien met als gevolg dat in de
loop van het seizoen het gewas te dicht op elkaar staat.
+ Op BH 2 was een tuinder die onzorgvuldig met de teelt van aardappelen was
omgesprongen en later de oogst aardappelen verspreid over de grond liet liggen. En
dat terwijl Phytophthora-aantasting was gebleken.
+ Over phytophthora gesproken. Half augustus hebben wij deze aantasting ook op de
spoortuinen geconstateerd ondanks dat het niet in ons controlegebied valt. De
betreffende tuinder was niet te bereiken om te verzoeken zorgvuldig te zijn, en wij
konden niet handelen, met als gevolg dat verspreiding niet was tegen te gaan. Op BH 1
was het al snel op ons complex begonnen. Op de publicatieborden hebben we de
tuinders op ons complex direct gewaarschuwd van de aantasting en dat ze alert moeten
zijn.
+ Een volgend punt is, dat het geen pas mag hebben (zoals is gebleken) dat
tuinders op belendende tuinen zelf gaan controleren. Bij het vermoeden van problemen
kunt u altijd bij de commissie terecht.
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Aardappelteelt in het komend seizoen
Elk jaar dezelfde groente op hetzelfde stukje grond geeft op den duur een grond vol
ongedierte en ziekten. Ik vermeld het nogmaals, wisselteelt is in een groentetuin
noodzakelijk en van belang voor een gezonde oogst waarbij de soorten, bij een grote
diversiteit, gescheiden verbouwd worden op de tuinen.
Voor de teelt van aardappelen hebben we vooraf melding gemaakt dat op ons complex
vanaf januari 2016 de aardappelteelt een wijziging ondergaat van 1/3 naar een 1/4
wisselteelt. Dit vooral op voorspraak van de Plantenziektekundige Dienst die dit bij
kleinschalige tuinbouw adviseert. We hebben dit in het groene boek van afgelopen jaar
aangekondigd en in de loop van dit jaar op de publicatieborden. Hiermee is de 1/3
indeling komen te vervallen en gelden deze plattegronden niet meer.
Resumerend is de gang van zaken als volgt: iedere tuin op ons complex wordt
onderverdeeld in vier gelijke delen, gemeten in de lengterichting en vanaf het poortje
van de ingang tot de afscheiding aan de achterzijde, ongeacht een kas of huisje. Het
gedeelte waarop komend seizoen aardappelen verbouwd mogen worden is dus zuid
(zie schema). Mocht u omwille van een opstal op uw tuin een andere indeling wensen,
dan kunt u dit kenbaar maken door inlevering van een tekening van de platte grond
waarop aangeeft hoe de indeling er uitziet. Deze plattegrond kunt u inleveren bij de
aardappelcommissie waardoor wij inzicht hebben hoe de indeling er uitziet en kunnen
controleren naar afwijkingen in het teeltgedrag.
Op de tuinen waar aardappelen worden geteeld vragen wij u, om goed te kunnen
controleren, door middel van markeringspaaltjes aan te geven hoe de 1/4 indeling wordt
gehanteerd.
Bij de controle op de aardappelteelt is niet iedereen ingenomen, maar wij handelen in
het belang van de vereniging om ervoor te zorgen dat we problemen in de teelt zoveel
mogelijk kunnen beperken. Ook ter voorkoming van eventuele problemen is, nogmaals
gezegd, dat bij de teelt uitsluitend NAK gekeurd pootgoed met een keuringsnummer is
toegestaan. Dit keuringsnummer dient u op verzoek van de commissie te tonen zodat
controle op de teelt mogelijk is.

De indeling en het schema voor komend seizoen (2016) zien er als volgt uit:

Noord

West West-
Midden

Oost-
Midden Oost

Noord-
Midden

Zuid-Midden

Zuid

Aardappelcontrole in de toekomst
Hoewel het op dit moment nog niet direct aan de orde is, wil de huidige commissie
een oproep doen aan leden die geïnteresseerd zijn om keuringen in de toekomst
over te nemen. Van belang is dat geïnteresseerden in de komende tijd mee kunnen
lopen met controles en zo inzicht krijgen in de gang van zaken en kennis opdoen.
Nogmaals, hoewel de noodzaak niet direct aanwezig is, is het in het belang van de
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vereniging dat er tuinders zijn die het in de toekomst willen overnemen
en dat de kennis verspreid wordt.

Indien er nog vragen overblijven kunt u contact opnemen met
onderstaande commissie.
Tot zover over de gang van zaken in de aardappelteelt. Wij van de
commissie wensen u in het komende seizoen een plezierige beleving
van uw hobby en een goede oogst. Bedenk in ieder geval dat de
seizoenen, zoals ook bij de muziek van Vivaldi elkaar opvolgen en na de
winter de lente weer volgt.

Jan Eelman, tuin 249 – John Duin, tuin 230.

Scholing
In 2015 hebben er meerdere scholingsprojecten plaats gevonden.

 De snoeicursus
 Geneeskrachtige kruiden workshop
 Wijncursus sap en likeur maken:

Ernst Schol heeft ons op bevlogen wijze vertelt hoe je van producten op je eigen tuin
sap kunt maken en dat vervolgens kunt omzetten in wijn en likeur. Helaas heb ik de
eerste lezing over sap maken gemist. We zijn bijgepraat over de rol van bacteriën,
schimmels en gisten. Allemaal in de natuur voorkomende  organismen die onbedoeld
invloed kunnen hebben op het eindproduct. Daarnaast is er gesproken over de
diverse chemische middelen die soms noodzakelijk zijn voor een goed eindproduct.
Het basisverhaal om alcohol te verkrijgen uit een sap of most (geperste vruchten) is
dat natuurlijke of toegevoegde suikers door gist worden  omgezet  in alcohol waarbij
koolzuur (Co2) vrijkomt. Een  gisting start bijna altijd in een zuurstofrijke omgeving
(aerobe vergisting).  Al snel daarna wordt het sap/most in een zuurstofarme
omgeving gebracht omdat de gist dan beter gedijt (anaerobe vergisting). Je kunt
producten vanuit je tuin zo gebruiken maar ook sap vanuit de supermarkt. Hier
gebruikt je dan vaak een giststarter bij.
Als je er aan begint kunt van te voren met een densimeter bepalen hoeveel suiker er
in het basisproduct zit. Daarmee kun je uitrekenen hoeveel suiker er door gist
omgezet kan worden in alcohol. Vindt je dit te laag dan kan er suiker worden
toegevoegd om het gewenste alcoholpercentage te bereiken. Tabellen hiervoor zijn
op internet te vinden.
Van gisten zijn er vele soorten en niet allen zijn geschikt om er een alcoholische
drank mee te maken. Bijvoorbeeld bakkersgist, brouwersgist, wijngist of biergist. Op
de producten uit de tuin komen heel veel natuurlijke  soorten gisten voor en dat is
ook afhankelijk van de omgeving.  Je kunt ook specifieke gistcultures toevoegen. Gist
leeft eigenlijk eeuwig voort en vermenigvuldigd zich dus in een goede omgeving. Gist
wordt gestopt door hoge  temperaturen (> 30 graden of lager dan 15 graden,
alcohol>15% en o.a. sulfiet. Zo wordt de vergisting van Port gestopt bij ongeveer 7%
door de alcohol die wordt toegevoegd en waardoor het alcoholpercentage  door de
toevoeging stijgt  tot 20%
Ernst heeft het glucosegehalte de appelsap van de eerste avond na een week
opgemeten met de densimeter uitgerekend hoe we op een gewenst  alcohol
percentage kunnen komen. Hierna werd de fles afgesloten met een deksel en daarop
een waterslot waar mee de zuurstof toevoer afgesloten is en het koolzuur kan
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ontsnappen. Na enige tijd wordt het gewenste alcoholpercentage bereikt en stopt de
gisting.
We zijn bijgepraat over de structuur van de flessen en  het nut van de kurk en welke
materialen daarvoor worden gebruikt. Traditioneel de bast van de kurkeik die
uiteindelijk de kurk levert. Maar ook plastic kurken en combinaties daarvan zodat de
fles goed afgesloten blijft. Het laagje kurk dient nat te blijven en daarom liggen de
flessen ook horizontaal.
Op de laatste avond hebben we likeur gemaakt van zwarte bessen en bramen.
Likeur bestaat uit een smaakgever, alcohol en suiker waarvan het alcoholpercentage
altijd hoger ligt dan 20%. Hiertoe meng je pure alcohol waarvan je het
alcoholpercentage weet met het sap waar je likeur van gaat maken. Je rekent het
percentage alcohol uit dat je eindproduct moet bevatten. Zo kun je de verdunning
berekenen. Eerst los je de suiker op in basissap en dan voeg je de alcohol toe als
de temperatuur lager is dan 78 graden. Recepten vindt je te over op internet.
Ernst heeft ons op bevlogen wijze vertelt over zijn grote hobby. Er is veel meer
verteld dan hier beschreven. De tijd vloog om. Het was een groot succes. Voor
herhaling vatbaar.  Andrea bedankt voor de organisatie.

Jos (tuin 221)

Contactpersonen diverse taakgroepen en commissies

Aanpassing H.H. Reglement Theo Zijp trj.zijp@kpnmail.nl
Winkel Piet van Bergen 0229-216310
Kantine inkoop en schoonmaak Trudy 0229-236766
Ledenlijst Masha Renckens masharenckens@gmail.com
Waterleidingbeheer Hjalmar Munk 0616552191
Drainagecommissie Berry Willemsen b.j.willemsen@kpnmail.nl
Poortgroep Dirk Tangeman 0229-218565
Onderhoud groen Herman Temme 06-23468926
Bouwcommissie Gerard Corbeau 0229-211388
Geschillencommissie Theo van Dijk 0229-233407
Tuinuitgifte Irma Woudt en Ton van Kesteren

tuinuigifte.vho@gmail.com
Aardappelcommissie John Duin 0229-217160
Onderhoud Lijndraaier Dik van der Knaap 0229-242588
Bouwcommissie Lijndraaier Jan Du Prie 0229-233873
Groene boek redigeren Fleur Bolink fleurbolink@hotmail.com
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Forum Tuinieren in Hoorn
ONZE VERENIGING IS EEN DIGITAAL COMMUNICATIEKANAAL RIJKER
Een forum is een ontmoetingsplaats zoals bekend uit het oude Rome (Forum
Romanum) of de Brink in Drenthe. In dit geval is het digitaal. Je ontmoet elkaar en
kletst met elkaar over onderwerpen die je aangaan. Meestal heeft het forum een
hoofdthema zoals bij ons: tuinieren in Hoorn.
Wat biedt het forum:

 Je kunt een berichtje plaatsen
 Je kunt er antwoord op krijgen en daar weer op reageren
 Je kunt er vragen stellen en hopen op een wijs antwoord van een medetuinder
 Je kunt iets aanbieden
 Je kunt er vragen of iemand iets voor je heeft
 Je kunt elkaar privéberichten sturen
 Je kunt foto’s bij je bericht plaatsen
 Het forum is 24 uur te bezoeken.

Extra mogelijkheden:
er is een chatfunctie ingebouwd en een fotoalbum. Je kunt dus online met elkaar
praten. Je kunt zelfs een blog invullen voor langere thema's.
Is het moeilijk? Nee
Hoe kom je er?
Log in op www.moldata.nl/vtvhoorn of www.moldata.nl/vtvhoorn/forum
Je moet je eenmalig registreren met naam en wachtwoord. Dit is om spam buiten de
deur te houden.
Daarna krijg je een mail dat de beheerder je moet toelaten. Heeft de beheerder je
toegelaten, dan kun je op het forum. De rest wijst zichzelf.
Wordt het forum beheerd?
Het forum wordt beheerd en dat heet met een mooi woord: gemodereerd.
Veel plezier op het forum.
Jos Mol

Compost halen en inleveren.
De eerste composthoop is open en mag afgegraven.
Deze compost is mooi gerijpt. Echter zit er veel
houtrestjes in. Er staat een rooster waar u de compost
mee kunt zeven voor u het meeneemt naar uw tuin.

U kunt iedere 1e zaterdag van de maand van 10 tot 12
uur uw compost materiaal naar de composthoop
brengen.
Herman staat dan klaar om het in te nemen.
Zelfstandig storten op de composthopen mag niet. Een verzoek aan leden om geen
houtafval te brengen naar de composthoop. Snoeihout bewaren op de tuin tot de
hakseldag.

Illegaal hout of afvalmateriaal storten op ons verenigingsterrein is ongewenst.
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Plantgeneeskunde

Brandnetelzalf maken

Doel: Bij jeukerige plekken, b.v. bij jeuk van insectensteken,
brandwonden, eczeem, netelroos, acne, zweren en psoriasis.
Benodigdheden:

 Twee handjes verse of gedroogde brandnetels
 Vijf eetlepels vaseline
 Twee eetlepels zonnebloemolie of nog beter: tarwekiemolie.

Een zalvenpotje
Bereidingswijze:
Meng in een vuurvaste kom/pannetje de fijngesneden brandnetels en de vaseline.
Verwarm dit mengsel ongeveer anderhalf uur au bain-marie.
Zeef het geheel en roer de zonnebloem- of tarwekiemolie door de zalf.
Giet het mengsel in een zalvenpotje.
Houdbaar: een jaar (vergeet niet de datum op de pot te zetten)
Smeer de aangetaste huid enkele keren per dag in totdat deze genezen is.

Goudsbloemolie maken
Voor de Calendulazalf eerst de medicinale Goudsbloemolie maken.
Goede Zonnebloemolie in een glazen pot.
Deze 3/4 vullen met mooie Oranje Goudsbloemen. (het liefst met bruine hartjes). Het
beste kan je alleen de oranje lintjes van de bloemen in de olie doen.
Dan de pot met olie en Goudsbloemen voor een raam in de volle zon zetten. Twee
tot drie weken de zon zijn werk laten doen, af en toe roeren in de pot.
Na twee tot drie weken de olie afzeven, zodat er geen bloemetjes meer in de olie
zitten. Dan de medicinale olie in donkere glazen potten/flesjes doen met etiket met
datum van bereiding (ongeveer een jaar houdbaar). In een kastje in het donker koel
bewaren.
Deze olie gebruiken voor de Calendula Zalf.
Op zelfde wijze kan je zo Sint Jans- en Toortsolie maken. Sint Jansolie wordt mooi
rood in de zon. Geweldig bij spierpijnen.
Eventueel kan je voor de zalf Sint Jans olie en Goudsbloemolie mengen. Dit wordt
dan een supercrème voor allerlei huidproblemen. Geweldig voor Volkstuinders, je
zult geen last meer hebben van kloofjes en/of wondjes.

Goudsbloem/Calendulazalf maken

Doel: wondhelend, antiseptisch (ontsmettend), antimicrobieel, antiviraal,
schimmelwerend, ontstekingswerend, bloedstelpend, jeukstillend. Voor
schaafwonden, snijwonden, slecht genezende en etterende wonden, bloedende
wonden, doorligwonden. Bij insectenbeten; zonnebrand; lichte brandwonden, kloven,
tepelkloven, anuskloven. Ruwe en schrale huid, acne, steenpuisten en zweren;
luieruitslag, koortsblaasjes, gordelroos, voetschimmel, wratten, likdoorns, eelt.
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Benodigdheden:- Vier eetlepels goudsbloemolie- Eén eetlepel bijenwas- Twee druppels etherische olie, bv. lavendel, geranium of citroen.- Een zalvenpotje

Bereidingswijze:
Meng in een vuurvaste kom/pannetje de olie en bijenwas.
Verwarm dit mengsel au bain-marie en roer met een houten stokje tot de bijenwas is
opgelost. Giet dit mengel in een zalvenpotje.
Blijf met een satéstokje roeren tot dit mengsel stolt tot zalf.
Doe twee druppels etherische olie hierbij.
Doe er een etiket op met datum van productie.
Houdbaar: een jaar.
Smeer de aangetaste huid enkele keren per dag totdat deze
genezen is.
Niet gebruiken bij allergie op Asteraceae (soort bloem) .

Activiteitenkalender 2015

Za. 9 januari Nieuwjaarsborrel in de “Konkelboet”
Aanvang: 14:00 uur Einde: 17:00 uur

Di.12 januari Algemene ledenvergadering in de kantine van VV Zwaluwen
Aanvang 19:30 uur Einde: 22:30 uur

Za. 28 febr Ophalen zaden etc. in de “Konkelboet” (contant betalen!)
Aanvang 10:00 uur Einde 12:00 uur

Za. 5 maart Ophalen zaden etc. in de “Konkelboet” (contant betalen!)
Aanvang 10:00 uur Einde 12:00 uur

Za. 9 April Coördinatorenlunch in de “Konkelboet”
Aanvang 12:00 uur

Zo. 6 november Nieuwe ledenborrel in de “Konkelboet”
Aanvang 15:30 uur

Za. 19 november Snertfeest in de “Konkelboet”
Aanvang 15:00 uur Einde: 17:00 uur


