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Van de voorzitter
Het eerste jaar als officieel voorzitter zit er bijna op. Met een fijne club hebben we veel in
gang gezet uitgaande van de thema’s: diversiteit, verantwoordelijkheid, gezamenlijkheid en
duurzaamheid.
Met name op het gebied van verantwoordelijkheid en gezamenlijkheid hebben we veel
bereikt. De Konkelboet wordt veel meer gebruikt voor activiteiten en ontmoetingen. Er zijn
verschillende cursussen gegeven, de coördinatoren- en nieuweledenbijeenkomsten zijn goed
bezocht en er zijn twee feesten georganiseerd: het midzomernachtfeest en het ciderfeest, en
natuurlijk het snertfeest en de nieuwjaarsborrel. Allemaal initiatieven die het bestuur
stimuleert of zelf organiseert.
We zijn hard aan het werk gegaan om de taakgroepen in kaart te brengen en, daar waar
nodig, te verbeteren. Zo is de groenploeg opgedeeld in verschillende groepen. We kwamen
toen tot de ontdekking dat er geen mensen waren voor de sloten. Deze taakgroep is
inmiddels weer opgezet.
Tijdens de coördinatorenlunch inventariseerden we de behoeftes van de verschillende
groepen, tijdens de nieuweledenborrel presenteerden we de groepen en lieten we de nieuwe
leden een keuze maken. In het huishoudelijk regelement werd de verplichting om in een
taakgroep te zitten opgenomen.
Willem en ondergetekende hebben zich hier voornamelijk mee bezig gehouden. In de
toekomst willen we dit verdelen onder drie algemene bestuursleden. Theo van Dijk heeft zich
hier al voor aangeboden maar we zijn nog op zoek naar een derde persoon.
Daarnaast moeten we een secretaris hebben. We merken dat de steken die we laten vallen
veelal hieraan te wijten zijn. Els en Ria hebben ons het afgelopen jaar goed geholpen met de
notulen en de nieuwsbrief, maar voor een goed lopende vereniging is een secretaris nodig.
Na verschillende (nood)oproepen heeft niemand zich nog geïnteresseerd getoond. Als deze
functie niet vanuit de vereniging kan worden opgevuld zullen we moeten zoeken naar een
alternatief, bijvoorbeeld dat we iemand hiervoor inhuren.
We hopen dat dat niet nodig is en hopen dat zich toch nog twee mensen melden die mee
willen denken over de toekomst van de vereniging en wat organisatorische taken op zich
willen nemen. Ik kan het je aanraden omdat we echt een gezellige club zijn!
Klaas Visser

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Beste leden,
Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Die
zal worden gehouden op dinsdag 17 januari 2017 in de kantine van 'HCSV Zwaluwen 30’
aan de Berkhouterweg. Aanvang 19.30 uur. De koffie bij binnenkomst is gratis en u ontvangt
tevens 2 consumptiebonnen.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening en vaststelling van deze agenda
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 januari 2016.
Financiën: jaarstukken 2016
Verslag kascontrolecommissie voor het boekjaar 2016
Decharge penningmeester (stemming)
Begroting 2017
Samenstelling kascontrolecommissie voor het boekjaar 2017
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Voorstel nieuwe leden Bestuur met ingang van 2017
Voorstel nieuwe leden Geschillencommissie met ingang van 2017

Pauze
10. Voorstel aanpassing Huishoudelijk Reglement
11. Overzicht leden in 2016 en stand van zaken wachtlijst
12. Evaluatie taakgroepen 2016
13. Rondvraag
14. Sluiting

Bijlagen bij de agenda
ad 2 Mededelingen en ingekomen stukken (mondeling)
ad 3 Notulen van de Algemene ledenvergadering van 12 januari 2016.
ad 4 Financiën: jaarstukken 2016
ad 5 Verslag kascontrolecommissie voor het boekjaar 2016 (mondeling)
Decharge penningmeester (stemming)
ad 6 Begroting 2017
ad 7 Samenstelling kascontrolecommissie voor het boekjaar 2017
ad 8 Voorstel nieuwe leden Bestuur met ingang van 2017 en schema aftreden
ad 9 Voorstel nieuwe leden Geschillencommissie ingaande 2017 en schema aftreden
ad 10 Aanpassingen huishoudelijk reglement t.b.v. ALV 17 januari 2017
ad 11 Overzicht leden in 2016 en stand van zaken wachtlijst
ad 12 Evaluatie taakgroepen 2016

ad. 2 Mededelingen en ingekomen stukken
Mondeling

ad.3 Notulen Algemene Ledenvergadering 12-1-2016
1. Opening en vaststelling van deze agenda
Klaas Visser opent de ALV, de agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 januari 2015
Er zijn geen opmerkingen over de notulen. De ALV vraagt naar het deelnemen van nieuwe
leden aan de taakgroepen. Het bestuur zegt toe het huishoudelijk reglement zo aan te
passen dat de taakgroepen hierin worden opgenomen en de verplichting van leden hieraan
deel te nemen wordt vastgelegd.
De bestuursleden stellen zich (alsnog) kort voor.
4. Financiële jaarstukken van de penningmeester.
Jos Mol geeft een presentatie over de jaarstukken. Hij gaat daarbij in op de exploitatie 2015,
de balans en de vraag of de VHO “rijk” is. Verder geeft hij een toelichting op de post
“Bijzondere voorzieningen” en benoemt hij de onduidelijkheid die ontstaat door het boeken
op deze post. Tenslotte gaat hij kort in op de meerjarenbegroting en de verwachting dat er
ook in de komende jaren sprake zal zijn van een (zij het klein) exploitatieoverschot. De ALV
vraagt naar het betalen van de waterschapsbelasting. Deze wordt betaald. Er zijn geen
verdere vragen.
5. Verslag Kascontrolecommissie voor het boekjaar 2015
Klaas Visser vraagt de kascommissie (mw. Schermer en mw. Stumpel) verslag te doen van
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de bevindingen. De kascommissie geeft aan dat zij alle stukken betreffende het gebroken
boekjaar 2015 in orde heeft bevonden.
Besluit 1 ALV : De ALV verleent de penningmeester decharge.
6. Samenstelling Kascontrolecommissie voor het boekjaar 2016
Besluit 2 ALV : Mw. Els Stumpel en dhr. Kees Schuil worden benoemd als leden
Kascommissie , dhr. Rob Hommes wordt reserve-lid
7. Vaststellen bestuurssamenstelling
Klaas Visser geeft een presentatie waarin hij, aan de hand van een aantal steekwoorden, in
gaat op de belangrijkste aandachtsgebieden van het bestuur voor de komende periode:
Verantwoordelijkheid, Verbinding, Diversiteit en Duurzaamheid
Naar aanleiding van de presentatie vraagt de ALV naar:
* Het beleid wat betreft verwaarloosde tuinen (Klaas Visser schetst de situatie; op basis van
een ronde door het bestuur zijn zeven tuinen aangemerkt als verwaarloosd. Hierbij zitten
relatief veel eerstejaars tuinders)
* Het keuren van de tuinen in diverse categorieën ( Klaas Visser geeft aan dat het inderdaad
laatste jaar is dat mw. Stumpel deze keuring doet)
* het beleid bij het planten van aardappels; te weten 1x in de 4 jaar (Klaas Visser verwijst
naar de Aardappelcommissie).
In het kader van verantwoordelijkheid nemen, vraagt Klaas Visser de leden nieuwe
initiatieven op de genoemde gebieden te ontwikkelen en deze aan het bestuur voor te
leggen.
Besluit 3 ALV: Jos Mol wordt benoemd als bestuurslid en penningmeester.
Besluit 4 ALV : Klaas Visser wordt benoemd als voorzitter.
Besluit 5 ALV : Er blijft een vacature secretaris. In praktische zin wordt deze opgelost door
dat mw. Els Stumpel de notulen voor het bestuur gaat verzorgen en mw. Ria Baesjou de
mailbox VHO onder haar beheer neemt.
8. Vaststellen van de begroting voor 2016
Jos Mol geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de begroting 2016. Hierbij
betrekt hij de meerjarenbegroting. Daarna geeft hij aan dat hij van plan is de wijze van
boeken van kosten onder “bijzondere voorzieningen” met ingang van 2016 te wijzigen.
De ALV heeft vragen over:
* de hoogte van de post “onderhoud Lijndraaier” (Jos Mol geeft aan dat het hier gaat om een
totaalbedrag van €1600).
* de werkelijke hoogte van het exploitatieoverschot 2015; is dit € 1800 of €8000? (Jos Mol
geeft aan dat de onduidelijkheid vooral ontstaat door de post “bijzondere voorzieningen”.
Door deze in 2016 niet meer op te nemen worden de jaarstukken voor een ieder
transparanter. De discussie over het juiste bedrag wordt op een later tijdstip voortgezet.
Besluit 6 ALV : Het fonds “bijzondere voorzieningen” wordt met ingang van het gebroken
boekjaar 2016 opgenomen in de exploitatie waardoor meer transparantie ontstaat over
uitgaven en inkomsten.
Besluit 7 ALV: Begroting boekjaar 2016 wordt vastgesteld.
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Besluit 8 ALV: Met ingang van boekjaar 2017 wordt de pacht (en de daarvan afgeleide borg)
verhoogd van € 0,40 naar € 0,45 per meter2 .
Pauze
9. Evaluatie afgelopen jaar van de taken.
Een groot aantal taakgroepen heeft in het Groene Boek verslag gedaan van hun activiteiten
in het afgelopen jaar. Er wordt kort ingegaan op een aantal van deze verslagen. De
aanwezige coördinatoren geven een toelichting.
De ALV wordt gevraagd wie de aardappelcommissie wil versterken. Het gaat daarbij om de
volgende werkzaamheden:
* Een ronde over het complex om na te gaan of er sprake is van aardappelopslag.
* Het controleren of tuinders op de juiste wijze/in het juiste vak hun aardappels telen.
* Tuinen controleren op Phytophthora; leden informeren en voorlichten.
Er melden zich ter vergadering geen leden aan, en het bestuur vraagt belangstellenden
contact te leggen met John Duin of Jan Eelman.
10. Plan van stemmingen voor komend jaar
Aanpassingen Huishoudelijk Reglement (HHR)
Besluit 9 ALV : Gekozen wordt voor een beknopt huishoudelijk reglement (HHR) waarin
verwezen wordt naar protocollen. De artikelen die te maken hebben met het bebouwen van
de tuinen worden uit het HHR gehaald en ondergebracht in het “Bouwprotocol” . In het HHR
wordt verwezen naar het bouwprotocol.
Voorstel kostenbesparing rente lopende lening.
Jos Mol geeft informatie over de lopende lening. Daarbij gaat hij in op de kosten voor de
vereniging, de mogelijkheid bij het verlengen van de lening kosten te besparen en de
mogelijkheid de lening onder te brengen bij de leden. Hij geeft aan, dat als de ALV akkoord
gaat, nader onderzoek wordt gedaan naar deze opties en een uitgewerkt plan aan de leden
wordt voorgelegd. De ALV geeft aan bij onderzoek het onderbrengen bij Triodos of ASN te
betrekken en na te gaan hoe het onderbrengen bij leden kan worden georganiseerd
(overeenkomstig een voorgaande lening).
Besluit 10 ALV: Het bestuur krijgt de opdracht na te gaan of het mogelijk is de bestaande
lening bij de ABN AMRO onder betere voorwaarden voort te zetten, onder te brengen bij een
andere bank of (geheel of gedeeltelijk) te vervangen door leningen van individuele tuinders
aan de VHO.
11. Prijsuitreiking
Voor de laatste maal doet mw. Els Stumpel verslag van de tuinkeuringen, aansluitend reikt
zij de oorkondes en bloemen uit aan alle winnaars. Het juryrapport is opgenomen in dit
Groene boek.
12. Rondvraag
De ALV:
* doet de suggestie het werken met taakgroepen vast te leggen in het HHR.
* vraagt naar de noodzaak van het regelmatig plaatsen door een tuinder van een
dubbelasser op het terrein van de vereniging.
* vraagt naar de staat van de paden en de mogelijkheid van verbetering.
Tenslotte laat Jos Mol zien hoe het forum, gekoppeld aan de website, functioneert.
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13. Sluiting
Klaas Visser sluit de vergadering

ad 4.

Financiën: jaarstukken 2016

Hier ziet u het resultaat van de inkomsten en uitgaven. Het blijft een beetje lastig omdat aan
veel boekingsposten in- en uitkomsten zijn gebonden. Om een transparant overzicht te
geven is er naar gestreefd om dit ook als zodanig te presenteren.
Inkomsten
Boekingspost
Pacht
Lidmaatschap
Winkel
Kantine
Diversen
Freeswerk

Uitgaven
Boekingspost
Sleutels
Administratie +vergaderkosten
Afvalverwijdering
Afschrijvingen
Bankkosten
Belastingen
Bestuurskosten
Biogroep
Bruggen
Drainage
Electragroep
Electrarekening
Gas
Gebouwen
Groengroep
Mach.onderh.rep.brandst.
Onderhoud Lijndraaier
Onderhoud Berkhout
Ongediertebestrijding
Padengroep
Rente lening 2012
Rente lening 2014
Rente lening ABN Amro
Scholing
Sociale activiteiten
Tentoonstelling
Verzekeringen leden
Verzekeringen vereniging
Waterrekening Berkhout
Waterrekening Lijndraaier
Watergroep

Inkomsten
€
15.209
€
3.405
€
3.710
€
2.568
€
34
€
70
€
24.891

€

Totaal
Begroot
€
14.952 €
€
3.405 €
€
792 €
€
1.690 €
€
34 €
€
70 €
4.052 €
20.839 €

Inkomsten
Uitgaven
€
96 €
196
€
- €
128
€
- €
123
€
- €
1.483
€
- €
245
€
- €
1.136
€
- €
853
€
- €
€
- €
€
- €
274
€
- €
216
€
99 €
669
€
- €
188
€
- €
566
€
- €
376
€
3 €
1.303
€
- €
818
€
- €
19
€
- €
€
77 €
538
€
- €
200
€
- €
174
€
- €
1.268
€
- €
€
303 €
839
€
- €
€
991 €
995
€
- €
1.465
€
9 €
983
€
- €
242
€
- €
€
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Uitgaven
€
256
€
€
2.918
€
878

1.578 €

Totaal
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.296 €

-100
-128
-123
-1.483
-245
-1.136
-853
-274
-216
-570
-188
-566
-376
-1.300
-818
-19
-461
-200
-174
-1.268
-536
-4
-1.465
-974
-242
-

Begroot
€
€
€
€
€
€
€
€

15.140
3.215
1.300
1.300
20.955

450
230
640
150
1.000
350
-

€
€
€

740
700,00
1.090,00

€
€
€

600,00
1.600,00
800,00

€
€
€
€
€
€
€

200
200
174,00
1.250,00
100,00
150,00
70,00

€
€
€
€

1.500,00
400,00
500,00
500,00

-13.719 €

13.394
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Afschrijvingen
In dit jaar zijn onverwacht veel grotere uitgaven gedaan. Zoals een nieuwe grasmaaier,
kachel in de Konkelboet. Omdat deze een grote waarde vertegenwoordigen en ook in de
komende jaren een deel van de waarde behouden, worden ze afgeschreven. Dat wil zeggen
dat elk jaar een deel van de aanschafwaarde wordt afgeboekt tot uiteindelijk 0. De
afschrijving vindt u terug bij het overzicht van inkomsten en uitgaven. De restwaarde blijft op
de balans als vermogen.
Afschrijvingen Machines
Afschrijvingen Machines
Gemaalpomp febr 2015
Grasmaaier lijndraaier (2016)
Kachel Konkelboet (2016)
Gastel Konkelboet (2016)
Partytent (2016)
Boiler (2016)
Laptop en printer (2016)
Drainage pomp
Totaal waarde

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

Aanschaf waarde
€
6.400
€
900
€
1.250
€
159
€
489
€
283
€
393
€
288
€
10.163

Restwaarde 2015
Afschrijving 2016
€
5.760 €
640
€
180
€
- €
250
€
- €
32
€
- €
98
€
- €
57
€
- €
131
€
96
€
5.760 €
1.483

Restwaarde 2016
€
5.120
€
720
€
1.000
€
127
€
391
€
226
€
262
€
192
€
8.039

Waarborgsommen
Hier ziet u de stand van de waarborgsommen. Bij het nalopen hiervan blijkt dat er voor €
8100 aan waarborgsommen op de tuinen rust. In dit verslag wordt daarom de stand van
zaken met betrekking tot de waarborgsommen gecorrigeerd naar een reëel bedrag. Vandaar
dat u hier een correctie van € 1400,- aantreft. Voor het vermogen maakt dat niet uit want
daardoor stijgt in de balans het bedrag van het eigen vermogen met € 1400,-.
Waarborgsommen 31-10-2016
Waarborgsommen (borg)
Stand 31-10-2015
In
Uit
Correctie naar reële stand
Totaal

€
€
€
€
€

9.090
873
-379
-1.400
8.184

Balans
De aankoopwaarde van de grond is hier nog niet aangepast aan de WOZ-waarde omdat,
een recente aanslag ontbreekt. Het eigen vermogen is gestegen door aflossing van de lening
uit 2012 en het afschaffen van het fonds “bijzondere voorzieningen”. De waarden zijn
toegevoegd aan het eigen vermogen. De lening van € 19.200 is de lening die leden hebben
gegeven aan de vereniging om het krediet bij de ABN AMRO op te heffen. De relatie met de
ABN AMRO is beëindigd.
BALANS per 31 Oktober 2016
ACTIVA

PASIVA

Aankoopwaarde grond
Machines
Voorraad Winkel
Voorraad Kantine
Saldo Bankk en Kas

€
€
€
€
€
€

Naar Balans

€
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2.015
93.644
5.760
367
142
17.359

€
€
€
€
€

117.272 €

2016
93.644
8.039
111
80
17.589

EIgen vermogen
Lening ABN Amro
Lening van leden 2012
Lening van leden 2014
Fonds bijz. voorzieningen
Waarborgsommen
Lening leden 2016
119.463 Naar Balans

€
€
€
€
€
€
€
€

2015
71.037
19.800
5.000
4.350
7.995
9.090
117.272

€
€
€

2.016
87.729
-

€
€
€
€
€

4.350
8.184
19.200
119.463
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ad 5. Verslag kascontrolecommissie voor het boekjaar 2016
(mondeling+stemming)

ad 6. Begroting 2017
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Inkomsten

Boekingspost
Pacht
Lidmaatschap
Winkel
Kantine

Totaal inkomsten

15400
3400
950
1200

€

20.950

Uitgaven

Boekingspost
Sleutels
Aanhanger

60
300
130
160
1500
180
1140
850
0
0
0
500
750
540
200
600
200
160
400
1000
100
300
2000
174
576
700
1500
1140
178
500

Administratie +vergaderkosten
Afvalverwijdering
Afschrijvingen
Bankkosten
Belastingen
Bestuurskosten
Biogroep
Bruggen
Diversen
Drainage
Electragroep
Electrarekening
Gas
Gebouwen
Groengroep
Internet
Mach.onderh.rep.brandst.
Onderhoud Lijndraaier
Onderhoud Berkhout
Ongediertebestrijding
Padengroep
Rente lening 2014
Rente lening 2016
Sociale activiteiten
Verzekeringen vereniging
Waterrekening Berkhout
Waterrekening Lijndraaier
Watergroep

Totaal uitgaven

€

15.838

Toelichting bij de begroting:
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Inkomsten
Aan de inkomstenkant liggen de bedragen vast op basis van de oppervlakte van de tuinen
en het aantal leden.
Variabel zijn de opbrengsten van de winkel en kantine. U helpt de vereniging door uw
zaden, meststoffen en aardappelen bij ons in te kopen
Uitgaven
Bij de uitgaven is rekening gehouden met een aantal noodzakelijke uitgaven.
De aanhanger verkeert in slechte staat en moet voorzien worden van nieuwe banden en
andere reparaties.
Over de paden zijn veel klachten en sommige verkeren in zeer slechte staat. Hier en daar
levert dat ook gevaar op. Het bestuur geeft hieraan in 2017 hoge prioriteit en trekt een flinke
som uit om de paden te herstellen.
De waterrekening is hoger geworden door meer verbruik.
De elektrarekening kan iets naar beneden wegens een lager gebruik.
De post gebouwen is verhoogd omdat we de Konkelboet willen herstellen/verven aan de
buitenkant en aan de binnenzijde een kast willen maken om spullen ordelijk en goed
afgesloten te kunnen opbergen. Daarnaast willen we ook kijken naar de brandveiligheid
onder andere in de container.
Ook de post ongediertebestrijding is opgehoogd vanwege de grote overlast van ratten.
Nieuw is de post Internetkosten voor de WIFI in de Konkelboet en terras.
Naast bovengenoemde lossen we in dit boekjaar € 3840,- af van de lening van 2016.
In deze begroting is verder geen rekening gehouden met de overweging om een
professionele kracht in te huren voor het secretariaat als we er niet in slagen een secretaris
te werven uit de leden!

ad 7. Samenstelling kascontrolecommissie voor het boekjaar 2017
Het bestuur stelt voor te benoemen in de Kascontrolecommissie voor het boekjaar 2017 de
heren: Kees Schuil en Rob Hommes.

ad 8. Voorstel nieuwe leden Bestuur met ingang van 2017 en schema aftreden
Het huidige bestuur bestaat uit vier personen: Klaas Visser (vz), Jos Mol (pm),Dick v.d.
Knaap (a.l. LD), Willem Pisano (a.l. BH). Volgens het schema van aftreden treden Jos Mol
en Dick v.d. Knaap af. Beide heren hebben aangegeven herkiesbaar te zijn.
Het bestuur stelt voor met ingang van januari 2017 de aftredende bestuursleden Jos Mol en
Dick v.d. Knaap te herbenoemen en als nieuw (5e )bestuurslid Theo van Dijk te benoemen.
Bij benoeming is voldaan aan het in de statuten genoemde minimum aantal bestuursleden.
Er blijft echter een vacature voor de functie van secretaris bestaan.
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Functie
2014 2015
Voorzitter (KV)
X
Secretaris (VAC)
Penningmeester (JM)
X
Alg. lid 1 BHW (WP)
X
Alg. lid 2 BHW (VAC)
Alg. lid 3 LD (DvdK)
X

Hoorn en Omstreken

2016

2017 2018
X

X

2019

2020 2021

X
X

X
X

X

X

X
X

X

ad 9. Voorstel nieuwe leden Geschillencommissie met ingang van 2017 en
schema aftreden
Voor het invullen van de drie vacatures voor de geschillencommissie is een aantal leden
benaderd. Drie leden zijn bereid zich kandidaat te stellen. Het gaat hierbij om twee leden
afkomstig van het complex Berkhout en een lid afkomstig van de Lijndraaier.
Overeenkomstig artikel 9.3 van de statuten stelt het bestuur voor de benoeming een
bindende voordracht op en legt deze voor aan de ALV.
Het bestuur stelt voor te benoemen in de geschillencommissie:
* Renée Lewis (complex Berkhout)
* Kees van Meel (complex Berkhout)
* Henk Koerts (complex Lijndraaier)
Schema

2011

J. Spaans*

x

Siem Kieft*

2012

2013

2014

2015

2016

x
x

Theo van Dijk*

2018

x
x

x

2017

x
x

*de heer Kieft is overleden.
*de heer van Dijk is afgetreden
*de heer Spaans is niet herkiesbaar

ad. 10. Aanpassingen huishoudelijk reglement ten behoeve van ALV op 17
januari 2017
Vooraf
Hieronder vinden jullie een aantal voorstellen voor wijzigingen in het huishoudelijk reglement.
De wijzigingen worden hieronder per artikel weergegeven. Zo nodig is er een toelichting. Op
de website is een versie beschikbaar waarin ook de oorspronkelijke artikelen zijn
opgenomen. Daardoor is het goed mogelijk het nieuwe artikel te vergelijken met het
oorspronkelijke artikel.
De wijzigingsvoorstellen worden per artikel in stemming gebracht.

A taakgroepen opnemen in HH
In de vorige ALV is gevraagd het werken met taakgroepen vast te leggen in het huishoudelijk
reglement. Hieronder wordt daarvoor een voorstel gedaan voor het aanpassen van artikel 1
van het HHR. Bij deze wijziging is tevens het artikel met definities gescheiden van het artikel
over taakgroepen. Ook is de definitie aspirant-lid toegevoegd.
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Voorstel 1:
Het bestuur stelt voor artikel 1 Oorspronkelijk te laten vervallen en te vervangen door artikel
1 en 2 Nieuw.
Nieuw
Artikel 1
a. In dit reglement wordt verstaan onder:
Het bestuur:

Het bestuur van de Volkstuindersvereniging Hoorn en
Omstreken
Het lid (de leden):
Alle leden voorkomende op de ledenlijst
Het aspirant-lid:
Personen vermeld op de wachtlijst en eerstejaars tuinders
De geschillencommissie:
Tenminste twee leden, die tijdens de algemene vergadering
door de leden worden benoemd uit de leden
De statuten:
De statuten van de Volkstuindersvereniging Hoorn en
Omstreken, te Hoorn, laatst gewijzigd op 18 maart 1999
Het huishoudelijk reglement: Het huishoudelijk reglement van de Volkstuindersvereniging
Hoorn en Omstreken
Nieuw
Artikel 2, het huidige artikel 2 wordt artikel 3
a. Taakgroepen
Werkzaamheden voor het algemeen nut van de vereniging worden uitgevoerd door
taakgroepen. Het bestuur is bevoegd vast te stellen welke taakgroepen noodzakelijk zijn en
welke werkzaamheden door een taakgroep worden verricht.
b. Coördinator van de taakgroep
Iedere taakgroep heeft een coördinator. Deze onderhoudt de contacten met het bestuur,
plant de werkzaamheden, maakt een jaarverslag over de verrichte werkzaamheden en doet
een voorstel voor een (jaar-)begroting.
c. Leden van de taakgroep
Ieder lid van de vereniging verricht werkzaamheden ten behoeve van het algemeen nut van
de vereniging. Ieder lid neemt daarom deel aan minimaal één taakgroep. In het eerste jaar
van het lidmaatschap is dit op vrijwillige basis, vanaf het tweede jaar is deelnemen aan een
taakgroep verplicht.
d. Aan alle leden zullen zoveel mogelijk passende werkzaamheden aangeboden worden.
e. Bij structureel niet nakomen van werkafspraken binnen de taakgroep, kan het bestuur het
betreffende lid een boete opleggen. De hoogte van de boete is door de ALV vastgesteld
op 10 euro per keer. De betaling van de boete ontslaat het lid niet van de verplichting
arbeid te verrichten binnen de taakgroep.

B opheffen onduidelijkheden in HH
Het bestuur heeft op grond van een aantal situaties en vragen in het afgelopen jaar
geconstateerd dat in het huidige HHR een aantal zaken niet geheel duidelijk is omschreven.
Hieronder een aantal (vooral redactionele) voorstellen ter verbetering.
Voorstel 2:
Het bestuur heeft geconstateerd dat de werkzaamheden rond tuinuitgifte onvoldoende
verankerd zijn in het HHR. Het bestuur stelt voor een artikel hierover op te nemen.
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Invoegen nieuw
Artikel 3
Verkrijgen of wisselen van een tuin
a) De taakgroep Tuinuitgifte is bevoegd namens het bestuur vrij gekomen tuinen toe te
delen aan aspirant-leden en aan leden die van tuin willen wisselen. Dit alles
uitgaande van het door het bestuur vastgestelde protocol Tuinuitgifte.
b) De taakgroep Tuinuitgifte is gerechtigd tuinen te betreden indien dit noodzakelijk is
voor de werkzaamheden.
Voorstel 3
Het bestuur heeft geconstateerd dat er onduidelijkheid bestaat over de positie van
aspirant-leden. Het bestuur stelt voor artikel 2 Oorspronkelijk te laten vervallen en te
vervangen door artikel 2 Nieuw.
Nieuw
Artikel 2, wordt artikel 4
De leden en aspirant-leden zijn verplicht de statuten, de reglementen en besluiten van het
bestuur en de ledenvergadering stipt na te leven.
Voorstel 4
Het bestuur heeft geconstateerd dat de formulering van artikel 3 onduidelijk is. Het
bestuur stelt voor artikel 3 Oorspronkelijk te laten vervallen en te vervangen door
artikel 3 Nieuw.
Nieuw
Artikel 3 wordt artikel 5
a. Leden en aspirantleden met een tuin worden geacht de op de door hen gepachte
grond aanwezige opstallen in volle eigendom te bezitten, welke overigens strekken
tot onderpand van de uit de pachtovereenkomst en/of lidmaatschap voortvloeiende
financiële verplichtingen.
b. De overname of het in gebruik afstaan van tuinen en opstallen, alsmede het door
anderen vruchttrekking te laten genieten, geschiedt uitsluitend na toestemming van
het bestuur.
Voorstel 5
Het bestuur heeft geconstateerd dat er onduidelijkheid bestaat over de positie van
aspirant-leden en dat de taakgroep Bouw dient te worden opgenomen.
Het bestuur stelt voor artikel 4 en 4 a Oorspronkelijk te laten vervallen en te
vervangen door artikel 4 en 4 a Nieuw.
Nieuw
Artikel 4 wordt artikel 6
a. Voor alle aspirant-leden geldt dat de pacht wordt aangegaan voor de periode van één
jaar. Gedurende deze periode kan het bestuur het gebruik van de ter beschikking
gestelde tuin met een aanzeggingsperiode van twee weken beëindigen. Na gebleken
geschiktheid heeft, na dit proefjaar, iedere pacht(st)er de vrije beschikking over de
hem (haar) verpachte grond, met inachtneming van de reglementen, doch hij/zij is
verplicht tuin en opstallen van aanvang af in goede staat te brengen en geregeld te
onderhouden. Iedere pacht(st)er is verantwoordelijk voor de gewassen/bomen op zijn
tuin. Het tuinieren geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in de
reglementen van de vereniging.
b. Alle te bouwen opstallen, uitbreiding hiervan of wijziging, hebben de goedkeuring
nodig van de taakgroep Bouw uitgaande van het bouwprotocol.
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Nieuw
Artikel 4a wordt artikel 7
a. De leden zijn verplicht de contributie en pacht te voldoen voor 1 maart van elk
verenigingsjaar.
b. Wordt hieraan niet voldaan, dan wordt het desbetreffende lid aangemaand en het te
betalen bedrag wordt verhoogd met 5 euro. Na deze aanmaning moet het bedrag
binnen twee weken worden voldaan. Als dit niet geschiedt, volgt een tweede en
laatste aanmaning, waarbij het bedrag wederom met 5 euro wordt verhoogd en
wederom geldt een betalingstermijn van twee weken. Indien na de tweede
aanmaning contributie en pacht niet zijn voldaan, kan het bestuur besluiten het
pachtcontract op te zeggen.
c. Het bestuur kan aan leden, die volgens de bijstandsnormen onvoldoende middelen
van bestaan hebben, gehele of gedeeltelijke ontheffing van de pacht verlenen.
Voorstel 6
Het bestuur stelt voor artikel 5 en 5 a Oorspronkelijk te laten vervallen en te vervangen
door artikel 5 en 5 a Nieuw.
Nieuw
Artikel 5, wordt artikel 8
Van ieder (aspirant-)lid wordt bij aanvaarding van een tuin een door het bestuur te bepalen
en door de ledenvergadering goed te keuren waarborgsom geheven. Bij het schoon
opleveren van de tuin wordt deze waarborgsom aan de rechtmatige persoon teruggegeven.
Nieuw
Artikel 5a, wordt artikel 9
a. Toegang tot het complex hebben alleen leden en aspirant-leden van de vereniging
en hun gezinsleden of huisgenoten.
b. Anderen dan de hier genoemden hebben alleen toegang na vooraf door het bestuur
gegeven toestemming.
Voorstel 7
Het bestuur stelt voor artikel 6 en 6 a Oorspronkelijk te laten vervallen en te
vervangen door artikel 6 en 6a Nieuw.
Nieuw
Artikel 6 wordt artikel 10
Leden die hun tuin verwaarlozen, anderen aanhoudend en zonder noodzaak hinderen of die
overlast veroorzaken, ontvangen van het bestuur een met reden omklede aanzegging. Indien
aan deze aanzegging binnen de daarin gestelde termijn geen of onvoldoende gehoor
gegeven wordt, kan het bestuur overgaan tot het opzeggen van het lidmaatschap. Van dit
besluit wordt het lid schriftelijk/per mail op de hoogte gebracht waarbij tevens een termijn
wordt gegeven om eigendommen van de tuin te verwijderen. Binnen één maand na
ontvangst van dit besluit kan het betreffende lid een beroep doen op de
geschillencommissie. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid de
toegang tot het complex ontzegd anders dan voor het verwijderen van zijn eigendommen.
Artikel 6a wordt artikel 11
Blijft het lid van wie het lidmaatschap is ontzegd in gebreke zijn eigendommen van de tuin
binnen de gestelde termijn te verwijderen, dan vervallen zijn of haar eigendommen aan de
vereniging, zonder enige ingebrekestelling. Het vervallen van eigendom is ook het geval
indien sprake is van een schuld aan de vereniging.

Groene boek 2017

Pagina 15

Volkstuindersvereniging

Hoorn en Omstreken

Voorstel 8
Het bestuur stelt voor artikel 8 Oorspronkelijk te laten vervallen en te vervangen door
artikel 8 Nieuw.
Nieuw
Artikel 8, wordt artikel 12
Als het bestuur vaststelt dat een (aspirant-) lid zich op het complex heeft schuldig gemaakt
aan diefstal of verduistering, in welke vorm dan ook, gaat het bestuur onmiddellijk over tot
het ontzeggen van het lidmaatschap. Alle ten velde staande gewassen vervallen aan de
vereniging. Het betrokken lid wordt met onmiddellijke ingang de toegang tot het complex
ontzegd.
Voorstel 9
Het bestuur stelt voor artikel 11 en 12 Oorspronkelijk te laten vervallen.
Oorspronkelijk
Artikel 11
De onderhoudscommissie bestaat uit ten minste drie leden. De commissie is belast met het
toezicht op het onderhoud van de tuinen, naleving van het in art. 13 en 16 lid b. gestelde,
alsmede onderhoud en verfraaiing van het complex. Geschillen die door beplanting kunnen
ontstaan zijn mede aan haar
oordeel onderworpen.
Oorspronkelijk
Artikel 12
De onderhoudscommissie is bevoegd maatregelen voor te schrijven. Van elk voorschrift,
gegeven door de onderhoudscommissie, staat beroep open bij het bestuur.
Voorstel 10
Het bestuur stelt voor artikel 13 Oorspronkelijk te laten vervallen en te vervangen door
artikel 13 Nieuw.
Nieuw
Artikel 13, wordt artikel 15
Iedere tuinder is verplicht;
a) Bij de ingang van de tuin duidelijk zichtbaar het tuinnummer te vermelden.
b) De sloten, voor zover direct gelegen aan de tuin, schoon te maken, in
overeenstemming met de bepalingen van het waterschap. Bij niet nakomen is het
betreffende lid aansprakelijk voor de kosten, voortvloeiende uit dit verzuim. De
walkant onkruidvrij en het gras kort te houden, zo nodig de walkant af te steken en
het afkomende materiaal op de kant te halen en in de tuin te verwerken.
c) De verenigingspaden, grenzend aan de tuin, onkruidvrij te houden.
d) De verenigingshaag te knippen, zo vaak als nodig is om deze in een goed
onderhouden staat te houden. In verband met zichtbaarheid voor taakgroepen en
bestuur mag de hoogte niet hoger dan 1.00 m zijn.
e) Voor en onder de verenigingshaag de tuin regelmatig onkruidvrij te houden, en de
graskant recht af te steken.
f) Bomen, struiken en andere gewassen zo ver van de verenigingshaag en de
tussengrens af te planten, zodat andere tuinders hier geen hinder van ondervinden.
g) Indien nodig, de door ziekten of ongedierte aangetaste planten en bomen te
vernietigen.
h) De gepachte grond gevarieerd te bebouwen.
i) Mest- en composthopen, kisten, vaten 0,50 meter van de afscheiding aan de
achterzijde van de tuin te plaatsen (niet aan de kant van de paden). Overig afval te
verwijderen of in vat of kist op te slaan.
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j)

Wat betreft de aardappelteelt (die onderhevig is aan strenge regels van de overheid)
zich strikt te houden aan de regels die hiervoor gelden binnen de vereniging.
k) De instructies opgelegd door de taakgroep Aardappels uit te voeren. Niet uitvoeren
heeft sancties tot gevolg.
Voorstel 11
Het bestuur stelt voor artikel 14 Oorspronkelijk te laten vervallen tekst is opgenomen
in artikel 2 Nieuw.
Oorspronkelijk
Artikel 14
Ter bevordering van het onderhoud en aanzien van het complex zijn de leden gebonden om
arbeid te verrichten ten behoeve van het tuincomplex. Tijdstip en aantal uren worden door
het bestuur of de onderhoudscommissie vastgesteld. Aan alle leden zullen zoveel mogelijk
passende werkzaamheden aangeboden worden. Bij niet nakomen van deze afspraken zal
voor elke keer een boete worden geheven, vast te stellen door de algemene vergadering.
Deze boete is vastgesteld op 10 euro per keer. De betaling van de boete ontslaat u niet van
de verplichting arbeid te verrichten.
Voorstel 12
Het bestuur stelt voor artikel 16 Oorspronkelijk te laten vervallen en te vervangen door
artikel 16 Nieuw.
Nieuw
Artikel 16, wordt artikel 17
Het is, met uitzondering van schriftelijke toestemming van het bestuur, niet toegestaan:
a) Enig getimmerte te bouwen met uitzondering van een platte gereedschapskist binnen
de maten 2,00x 0,90 x 0,60 meter en/of een platte bak, niet hoger dan 1,00 meter
boven het maaiveld, niet anders dan in de kleuren bruin, groen of zwart.
b) De andere opstallen te schilderen in kleuren die het complex ontsieren, een en ander
in overleg met de taakgroep Bouw.
c) Obstakels te plaatsen die het complex/de tuin ontsieren.
d) Waterkeringen in sloten te maken of in de paden te graven.
e) Op het complex Berkhouterweg op zon- en feestdagen waterpompen, cirkelzagen en
andere apparatuur op het elektriciteitsnet aan te sluiten en te gebruiken even als
motorpompen in gebruik te hebben tussen 9.00 en 17.0O uur.
f) Elektrakastjes op het complex anders dan incidenteel en kortdurend te gebruiken.
g) Op de tuin bijen te houden.
h) Handel te drijven.
Het is verboden om:
i) Zonder toestemming andermans tuin te betreden.
j) Schuttingen en tuinschermen, van welk materiaal dan ook, te plaatsen als
tuinafscheiding.
k) Aardappels te telen anders dan op het door de taakgroep Aardappelteelt
aangewezen gedeelte van de tuin.
l) Tuinafval te verbranden.
m) Wiet te telen op de tuin
n) Op de tuin levend vee of pluimvee te houden, of loslopende honden mee te brengen.
o) Muziek, radio en/of andere mechanische muziek dermate hard ten gehore te
brengen, dat dit voor de overige leden storend kan zijn.
p) Kinderen te laten spelen op dusdanige wijze dat schade of ongerief kan ontstaan voor
andere leden.
q) Plakkaten of drukwerk op het terrein te verspreiden en/of aan te plakken, anders dan
op het publicatiebord. De inhoud van het geschrift dient in overeenstemming te zijn
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met het doel en de opzet van de vereniging. Aangeplakte geschriften dienen te zijn
voorzien van de naam van het lid van wie de publicatie uitgaat.
r) Op het complex met auto's te rijden buiten de verharde paden.
s) Op het complex met auto’s harder dan 10 km/uur te rijden.
Voorstel 13
Het bestuur stelt voor artikel 17 Oorspronkelijk te laten vervallen en te vervangen door
artikel 17 Nieuw.
Nieuw
Artikel 17, wordt artikel 18
a. Het toezicht op de waterleiding en het onderhoud daarvan is opgedragen aan de
taakgroep Water.
b. De taakgroep Water handelt overeenkomstig het door het bestuur goedgekeurde
protocol Wateraansluitingen.
c. Het is niet toegestaan om zelf veranderingen aan te brengen in het waternet.
Voorstel 14
Het bestuur stelt voor artikel 18 Oorspronkelijk te laten vervallen.
Oorspronkelijk
Artikel 18
Eventuele vaste aansluitingen op het waterleidingnet mogen niet anders tot stand worden
gebracht dan door de leden van de onderhoudscommissie of de door deze commissie
aangewezen personen. Deze aansluitingen moeten beluchtingskranen zijn, of zijn voorzien
van een terugslagklep. Deze aansluitingen moeten tevens zijn voorzien van een slang met
een lengte gelijk aan de afstand tussen de kraan en het maaiveld -25 cm. Tijdelijke
aansluitingen door slangen en dergelijke, langer dan hiervoor genoemd, zijn niet toegestaan.
Voorstel 15
Het bestuur stelt voor artikel 19 Oorspronkelijk te laten vervallen en te vervangen door
artikel 19 Nieuw.
Nieuw
Artikel 19, blijft artikel 19
De Taakgroep Bouw:
a)
De taakgroep Bouw bestaat uit minimaal 2 leden
b)
De leden van de taakgroep Bouw worden iedere 3 jaar verkozen tijdens
de jaarvergadering
c)
Leden die getimmerte willen bouwen anders dan genoemd in artikel 16 A zijn
verplicht zich te wenden tot de taakgroep Bouw.
d)
De taakgroep Bouw is bevoegd namens het bestuur toestemming te verlenen
voor de bouw van getimmerte uitgaande van het door het bestuur
vastgestelde bouwprotocol.
e)
Leden van de taakgroep Bouw zijn gerechtigd tuinen te betreden voor
(bouw)inspectie.
Voorstel 16
Het bestuur stelt voor artikel 20 te laten vervallen.
Artikel 20
De inkoopcommissie bestaat uit tenminste drie leden.
De inkoopcommissie is belast met:
Het bij voldoende aanvraag inkopen van door de leden gewenste artikelen, welke aan hen
worden geleverd zo veel mogelijk tegen kostprijs
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Bij de inkoopcommissie overblijvende baten komen ten goede aan de vereniging
Voorstel 17
Het bestuur stelt voor artikel 21 te laten vervallen.
Artikel 21
Gemaakte kosten ( zoals porto) voor het verzenden van kaarten en andere stukken wegens
achterstallig onderhoud of andere overtredingen van de statuten en huishoudelijk reglement,
worden het betreffende lid in rekening gebracht. Dit zal worden bijgeschreven op de
eerstvolgende tuinhuurafrekening.
Voorstel 18
Het bestuur stelt voor artikel 22 te laten vervallen, is bij de artikelen zelf opgenomen.
Artikel 22
Bij het niet nakomen van het in artikel 14 en 18 gestelde, kunnen sanctiemaatregelen
getroffen worden, de hoogte van de boete is door de algemene vergadering van 9 december
1992 vastgesteld en kan jaarlijks herzien worden.

Voorstel 19
Het bestuur stelt voor een artikel over privacy op te nemen.
Nieuw
Artikel 21
Privacy
Het bestuur is verplicht een ledenbestand bij te houden. Hierbij gelden de volgende regels:
a. Geen andere gegevens dan noodzakelijk voor het functioneren van de vereniging
worden vastgelegd.
b. Het ledenbestand is niet toegankelijk voor derden en wordt nimmer beschikbaar
gesteld aan derden.
c. Alle zittende bestuursleden hebben toegang tot het ledenbestand.
d. Het bestuur kan coördinatoren voor wie het functioneel noodzakelijk is, beperkte
toegangsrechten tot het ledenbestand verlenen.
Voorstel 20
Het bestuur stelt voor artikel 23 Oorspronkelijk te laten vervallen en te vervangen door
artikel 23 Nieuw.
Nieuw
Artikel 23
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet kan het bestuur de haar noodzakelijk geachte
maatregelen nemen. Hierover legt het bestuur verantwoording af in de ALV.
ad 11. Overzicht leden in 2016 en stand van zaken wachtlijst
Het ledenbestand is dit jaar overgegaan naar een lijst op de nieuwe website. Daarbij is een
aantal correcties op de ledenlijst uitgevoerd.
Op 31 oktober 2015 hadden we 212 leden.
Dit jaar zijn we iets gegroeid naar 221 leden.
De verdeling ziet er als volgt uit:
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Status
Aantal
Leden
13
Medetuinders
7
Spoortuinders
7
Tuinders
191
Wachtlijst
3
221
ad 12 Evaluatie taakgroepen 2016
Ook in 2016 zijn de taakgroepen actief geweest. In het algemeen kan gezegd worden dat de
taakgroepen voldoende tot goed hebben gefunctioneerd. Daar kunnen we dus tevreden over
zijn ! Dit geldt echter niet voor alle taakgroepen. Oorzaken voor het onvoldoende
functioneren zijn divers. Te noemen zijn: onduidelijkheid over welke leden in de taakgroep
zaten, onderling geen heldere afspraken maken over het uitvoeren van werkzaamheden,
elkaar niet aanspreken op het niet nakomen van afspraken en onvoldoende coördinatie.
Om dit volgend jaar beter te laten verlopen gaan we in het bestuur alle taakgroepen
onderbrengen bij bestuursleden. In principe zullen dit de algemene bestuursleden zijn. In een
enkel geval is het functioneler een andere koppeling te maken ( bijvoorbeeld Taakgroep
tuinuitgifte–penningmeester). We denken hierdoor de lijn tussen bestuur en de coördinatoren
korter te maken waardoor het bestuur, bij optredende problematiek en vragen, de
coördinator sneller terzijde kan staan. Concrete afspraken over de verdeling van de
taakgroepen over de bestuursleden worden begin 2017 gemaakt en in de nieuwsbrief
gepubliceerd.
Einde bijlagen bij de agenda

Tuinkeuringen 2016
Acht jaar keuren, ik kan het me nauwelijks voorstellen. Het begon allemaal met een
telefoontje van het bestuurslid tuinuitgifte of ik het keuren van haar wilde overnemen. Ik had
immers bij een bijeenkomst in de Konkelboet ideeën geopperd hoe je –buiten de geijkte
winnaars om– tuinders in het zonnetje kon zetten. Zou het keuren iets voor mij zijn?
Ongehinderd door enige voorkennis (ik had zelf nog nooit deelgenomen), heb ik ‘ja’ gezegd.
Bovendien, de voorzitter verzekerde me dat het keuren niet leefde bij de leden; het was een
aflopende zaak. Mijn ervaring is het tegenovergestelde.
In de loop der jaren is het keuren wel veranderd. Het belangrijkste verschil is wel de
verschuiving van het nalopen van alle regels tot een discussie ter plekke op de tuinen van de
kanshebbers. Zo waren er bij verschillende tuinen hele gesprekken onderling, want smaken
verschillen. Gelukkig maar.
Oorspronkelijk vormden de keuringen onderdeel van de bestuurstaken. Welnu, de keuringen
heb ik altijd onafhankelijk van het bestuur verricht en ik dank dan ook het bestuur voor het
vertrouwen dat zij al die jaren in mij gesteld hebben.
Heel wat leden hebben me geholpen bij het uitvoeren van de klus. Voor sommigen was dit
lastig. Want hoe jureer je je medetuinders en dan nog wel in cijfers? Het was echter de enige
methode om dit te doen. Want hoe beoordeel je kwalificaties als: gezellig, ruimtelijk, luchtig,
creatief? Je moet er echt cijfers aan geven.
Ook het afgelopen seizoen is er weer drie keer gekeurd. Degenen die mee waren zijn: Ans
Bolster, Nel Aardema en Ben en Marijke Sterenborg. Allen heel hartelijk dank voor jullie
medewerking. Zoals altijd dacht ik dat een bepáálde tuinder een prijs zou halen. En ja hoor,
ik kwam weer bedrogen uit. Maar hier zijn ze dan.
Allereerst de categorie aanmoedigingen:
Voor de Lijndraaier is dat de heer Ton den Os van tuin 35. Ton nam een jaar geleden een
tamelijk verwaarloosde tuin over en durfde het aan om ‘het gevecht aan te gaan’ om deze te
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veranderen in een verzorgde tuin. Bovendien heeft hij zich het afgelopen seizoen ook met
technisch onderhoud op de Lijndraaier bezig gehouden.
Voor de Berkhouterweg is dat de heer Ramazan van tuin 219.
Ook hier betrof het een tuin die een hele metamorfose onderging. Van overvol tot totaal leeg,
met daarna het aanslepen van oud hout en glas voor een nieuw huisje. Het moeten hele
sleeppartijen geweest zijn en Piet Hein Eek kan bij hem in de leer gaan.
Dan de categorie siertuinen:
De derde prijs gaat naar mevrouw Jenny Koopmans van de Lijndraaier 6a met 8,33 punten.
De tweede prijs is voor Berry Willemsen van de Berkhouterweg 253 met 8,42 punten.
De eerste prijs is voor Clint en Ina Ferguson van tuin 316 met 8,70 punten. Zij hebben al
eens eerder een prijs gewonnen. Niet alleen staat deze tuin altijd vol bloemen, maar ook de
verschillende kleurschakeringen van bepaalde soorten vielen hier erg in de smaak.
Dan de prijzen voor gevarieerd tuinieren.
In deze categorie gaan de prijzen allemaal naar zogenaamde Golden Boys.De derde prijs is
voor Henk Koerts van de Lijndraaier 3 met 8,42 punten. Henk heeft een heerlijke tuin
waarover een der keurders opmerkte: dit is een heerlijk ouderwetse groentetuin. Hij is verder
zeer betrokken bij het wel en wee op de Lijndraaier.
De tweede prijs is ex aequo voor twee tuinders. Goede wijn behoeft geen krans en dit gaat
zeker op voor twee buren van elkaar: Gerard Corbeau van tuin 245 en Martin Kroonenburg
van tuin 246. Allebei met 8,50 punten. Gerard kan vandaag helaas niet aanwezig zijn. Hij is
herstellende van een heupoperatie. Van hieruit van harte beterschap toegewenst.
En tot slot de eerste prijswinnaar: Jan Roosendaal van tuin 286 met een score van 8,54
punten. Iedereen van harte gefeliciteerd.
Dit was het dan, ik wens U allen een heel goed tuinjaar toe.

Digitalisering
Aansluiten op het bestaande
In 2016 is een begin gemaakt met digitalisering van de administratie omdat er veel
verschillende werkwijzen waren, er veel handwerk moest worden verricht en teveel mensen
bij een onderdeel waren betrokken, ook ontbrak een goede samenhang.
In de voorgaande jaren was al een goed begin gemaakt voor de boekhouding en de
ledenadministratie. Hierop is verder geborduurd.
Ledenadministratie, facturering en tuinuitgifte
Dit jaar zijn we begonnen met het maken van een website waarin de ledenadministratie is
opgenomen, het tuinregister is geplaatst, de winkel is ondergebracht en alle documenten
(algemene informatie, nieuwsbrieven, statuten, huishoudelijk reglement) zijn ondergebracht.
Tuinuitgifte kan met een druk op de knop de berekeningen maken voor tuinuitgifte, wisselen
van tuinen en opzeggen. Dit alles achter een beveiligd wachtwoord. De facturering is ook
geautomatiseerd. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de website en krijgen direct
informatie, vervolgens worden zij door tuinuitgifte gebeld. Na betaling van het
lidmaatschapsgeld krijgen zij per mail uitgebreide info.
Leden zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van gegevens
Na veel testen, herstel van foutjes en toepassen nieuwe ideeën kunnen we dit jaar volledig
digitaal werken. De oude ledenlijst is afgeschaft en de leden zijn zelf verantwoordelijk voor
het bijhouden van hun gegevens (naam, adres, woonplaats, wachtwoord, emailadres) op de
pagina: mijn gegevens beheer.
Privacy
Natuurlijk is veel aandacht besteed aan de privacy. Deze is voldoende gewaarborgd. Ook is
in het huishoudelijk reglement een privacy-artikel opgenomen.
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Tenslotte
Een website is nooit af en er zullen ongetwijfeld bij groot gebruik nog fouten aan het licht
komen.
Kijk op de nieuwe website en controleer of uw gegevens kloppen. Kloppen ze niet, dan kunt
het meeste zelf aanpassen.

Bijdrage van de taakgroepen Berkhouterweg
Taakgroep Geschillen
Vanaf de oprichting bestond de Geschillencommissie uit: Siem Kieft, Jan Spaans en Theo
van Dijk. Helaas is Siem afgelopen jaar overleden. Door zijn kennis heeft hij ons vaak van de
juiste adviezen kunnen voorzien.
Gelukkig is het in al die jaren maar een paar keer voor gekomen dat we een uitspraak over
een geschil moesten doen. Soms hebben we advies gegeven om een dreigend geschil te
voorkomen. Ook in 2016 heeft zich geen geschil voorgedaan. De Geschillencommissie is
dan ook niet bijeen gekomen.
In de statuten is aangegeven dat de Geschillencommissie bestaat uit minimaal twee leden
en dat het bestuur (of minimaal 10 leden) een bindende voordracht opstelt (artikel 9.3) en
voorlegt aan de ALV.
In het schema van aftreden is Jan Spaans in 2017 aan de beurt om af te treden. Hij heeft te
kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Dit heeft mij (Theo) doen besluiten om, na
al die jaren, per januari 2017 ook te stoppen als lid van de commissie. Er is dus met ingang
van 2017 sprake van 2 tot 3 vacante plaatsen.
Theo van Dijk

Taakgroep Scholing
Samen met mijn buurvrouw van de tuin, Marjan van de Vegte, vorm ik het Onderwijsgroepje
van onze Volkstuinvereniging. We hebben al wat workshops en korte cursussen
georganiseerd. Onder andere over werken met kruiden, snoeien en natuurlijk tuinieren.
Natuurlijk tuinieren houdt in: aandacht voor vlinders, bijen, egels en vogels in de tuin. Een
goed voorbeeld hiervan is het bijenbos bij ons.
Afgelopen jaar heeft Louis van Wegen van IVN West-Friesland een zeer interessante lezing
over compost gehouden. Marian Schol gaf in het voorjaar een workshop over het maken van
daslooksoep. Ernst Schol heeft voor de tweede keer een vier avondenvullende cursus over
het maken van wijn en sap gegeven. Een heel praktische, informatieve en smakelijke cursus.
Ook was in november een workshop over gereedschapsonderhoud gepland. Maar door
verkeerde afstemming van data wordt deze volgend jaar gegeven.

Taakgroep Bouw verslag 2016
Peter Bakker en ondergetekende hebben de huisjes en kassen wederom op gebreken
gecontroleerd. In april waren er drie met een klein mankement en in oktober twee. Alles werd
in goed overleg keurig opgelost.
In 2007 begon deze Bouwcommissie. Bij de eerste inspectie waren er 27 tuinen waar iets
aan de bouwsels mankeerde. Wat een verschil met de laatste rondgang, waar we slechts bij
2 huisjes een klein mankement constateerden! Een lage score voor zo’n groot complex, en
een compliment voor de tuinders waard.
Gewasbescherming tegen felle zon, kou of vocht moet voor december worden opgeruimd.
Gaat u (ver-)bouwen of schilderen? Overlegt u dan eerst met de bouwcommissie. Er zijn
aanvraagformulieren en er staat hierover veel in het Huishoudelijk Reglement en het
Bouwprotocol.
Namens de Bouwcommissie wens ik u allen een plezierig en vruchtbaar tuinjaar toe.
Gerard Corbeau
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Jaarverslag afdeling Lijndraaier
“2016 was een topjaar naaktslakken”. Onder deze titel werd op 15 oktober in de NRC een
ingezonden brief opgenomen van een ecoloog die de afgelopen tien jaren de naaktslakken
heeft geteld in zijn tuin alvorens ze af te voeren. Een regelmaat in de regenval, waardoor in
de tuin constant een vochtig klimaat aanwezig bleef met een hoog productieve plantengroei,
is volgens hem de oorzaak van de relatief grote hoeveelheid naaktslakken. Een oplopende
temperatuur vormt daarbij een versterkende factor.
Wij hopen natuurlijk met zijn allen dat wij volgend voorjaar minder last zullen hebben van de
naaktslakken, want het was dit jaar wel heel erg. Velen van ons zagen hun eerste zaailingen
of stekjes na één dag al niet meer terug. Wie later met poten en planten begon had wat meer
geluk, maar spannend bleef het wel!
Er heeft dit jaar een aantal veranderingen plaatsgevonden op ons complex. Een grotere
groep tuinders dan in voorgaande jaren moest om allerlei redenen zijn of haar stukje grond
teruggeven en, jammer genoeg, is het de tuincommissie niet gelukt om uiteindelijk alle
plaatsen weer bezet te krijgen. Dus, als u nog iemand weet die graag zou willen gaan
tuinieren, onderneem dan snel actie in de richting van de tuincommissie!
De onderhoudsploegen en de deelnemers aan de werkochtenden hebben er gezamenlijk
voor gezorgd dat het complex er weer mooi bijligt. Een aantal tuinders is zelfs, nu ik dit
verhaaltje schrijf, al klaar met het winterhard maken van de tuin. Een punt van zorg blijven de
walkanten die hier en daar wat extra aandacht kunnen gebruiken. De bijentuin is in ruwe
vorm al aangelegd, maar moet komend jaar nog verder worden ontwikkeld en beplant. Voor
het komende seizoen staat ook de uitbreiding van het aantal aftappunten van de waterleiding
op het programma. De plannen liggen al klaar, er moet alleen nog een geschikte dag worden
gevonden op met zijn allen het graafwerk te verrichten en de nieuwe aansluitingen te maken.
Zo wordt ons complex ieder jaar mooier en gerieflijker.
Wat meer onzichtbaar, en een beetje op de achtergrond, is ook al een andere klus geklaard:
alle tuinen zijn opnieuw opgemeten en er is een logischer indeling doorgevoerd, waardoor
alle tuinen weer dezelfde ‘windrichting’ hebben. Wanneer iedere tuinder zijn of haar
nummerbordje (met of zonder naam) heeft aangebracht, is ook weer duidelijk wie waar
tuiniert.
Noteer in uw agenda: de werkochtenden zullen komend jaar plaatsvinden op de zaterdagen
11 maart, 13 mei en 9 september. In de daaraan voorafgaande week vergadert de
tuincommissie op de dinsdagen 7 maart, 9 mei en 5 september. Iedereen weet dus nu ook
meteen wanneer hij of zij punten ter bespreking kan indienen bij de leden van de
tuincommissie.
Rest mij dan om iedereen namens de tuincommissie te bedanken voor zijn of haar inzet dit
jaar en de hoop uit te spreken dat 2017 wederom een rijk oogstjaar zal gaan worden (maar
dan liefst zonder de aanloopproblemen met de naaktslakken).
Ben Leek

Aardappelteelt
De teelt van aardappelen; controle in het afgelopen seizoen.
Vanaf begin mei controleren we gebruikelijk de tuinen op eventueel opslag (het uitlopen van
achtergebleven aardappels tijdens het oogsten). Dit is belangrijk, omdat deze kiemende
aardappelen een grote kans maken om ziektebeelden te ontwikkelen zoals schimmel en
virusziekten of phytophthora, en daardoor de mogelijkheid van een potentiele nieuwe haard
kunnen gaan vormen.
In het afgelopen seizoen moesten we op vier tuinen een verkeerde aanplant constateren.
Een heel vervelende situatie wanneer een tuinder moet vernemen dat zijn aardappelen
verkeerd staan en dat ze er uit moeten. Vooral als de tuinder deze niet meer kan of wil
verzetten. Ook wij vinden dat een vervelende situatie. We pleiten er dan ook voor dat iedere
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nieuwe tuinder die een tuin krijgt aangeboden, er op gewezen moet worden dat wisselteelt,
ten aanzien van aardappelen, verplicht is op een vastgesteld gedeelte op de tuin. Dit wordt
aangegeven voor ieder nieuw seizoen (zie het schema verder). Dit is noodzakelijk, zoals
vermeld, ter voorkoming van ziekteproblemen. Op ons complex tuinieren we met elkaar op
basis van kleinschaligheid en ieder kan tuinieren op zijn eigen wijze, maar richtlijnen en
controles zijn soms noodzakelijk.
Het controleren van opslag begint meestal vanaf ongeveer half mei. Onze werkwijze is, dat
we bij opslag, een kiemaardappel uitspitten en deze als herinnering in het zicht op het
looppad of ergens anders neerleggen. We betreden daarbij, met toestemming van het
bestuur, alle tuinen en doen dat op zorgvuldige wijze en bij het eventueel constateren
proberen we het nieuwe opkomend gewas op die plek zo min mogelijk te beschadigen, wat
niet in alle gevallen altijd mogelijk is.
Het constateren van opslag is geen terechtwijzing naar de tuinder, maar is een herinnering
naar een eigen controle op de tuin. Niet alle tuinders doen dat ook. Tijdens onze eerste
controle begin mei, vonden we 20 tuinen op ons complex met kiemende nieuwe aardappelen
en in de loop van het seizoen heeft de ene tuinder het begrepen en op een andere tuin staan
ze enkele weken later bij controle er nog, ondanks een zichtbare herinnering helaas.
In de loop van het seizoen ontstond er in het voorjaar een natte periode, waardoor het raak
was. Begin juni (veel te vroeg) heeft het ziektebeeld phytophthora infestans toegeslagen. Op
de publicatieborden zijn de mensen er op attent gemaakt.
De aardappelcommissie
Het is in het belang van de vereniging dat er tuinders zijn die in de toekomst het
aardappelkeuren, met kennis van zaken, willen overnemen. U kunt met ons contact
opnemen. Wij zoeken tuinders die ervaren zijn in het telen van aardappelen. U kunt met ons
mee lopen met controles en inzicht krijgen in de gang van zaken. Afgelopen jaar heeft John
van Diepen dit gedaan met veel enthousiasme.
Aardappelteelt voor het komende seizoen
In 2016 zijn we binnen onze vereniging overgegaan van 1/3 naar ¼ wisselteelt voor
aardappelen. Helaas waren er soms tuinders die het nog niet doorhadden, ondanks de
aankondigingen vorig jaar.
Nog even in het kort. Iedere tuin, gemeten in de lengte richting – vanaf de ingang tot aan de
achterkant – wordt in vier gelijke delen onderverdeeld. In een bijgaand schema wordt
aangegeven waar op de tuin dat jaar aardappelen verbouwd mogen worden. Indien op een
betreffende tuin een kas of een huisje staat, kunnen er op dat gedeelte geen aardappelen
verbouwd worden. Om mensen ter wille te zijn is er de mogelijkheid van een gewijzigd
teeltgedrag. Alleen dient u dan een plattegrond van de tuin in te leveren bij de commissie
waarop de ¼ indeling is aangegeven, waarmee wij de naleving kunnen controleren. Indien er
voor het komend seizoen geen tekening is ingeleverd, kan het zijn dat er of geen opstal op de
tuin aanwezig is of dat er geen aardappelteelt plaats vindt. Mocht er bij controle blijken dat er
geen inzicht is ingeleverd en er alsnog aardappelteelt plaats vindt, dan neemt u als tuinder
het risico dat u een teeltverbod opgelegd kan krijgen.
Het schema en de indeling van de wisselteelt voor aardappelen in het komende seizoen
(2017) ziet er als volgt uit (dit is de gecorrigeerde versie):

Oost

Oost-Midden

Zuid-Midden

West-Midden

Noord-Midden

West

Noord

Zuid
Voor de duidelijkheid nog dit:
Voor het telen van aardappelen is uitsluitend gekeurd pootgoed toegestaan met daaraan
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verbonden: een keuringslabel dat u desgewenst moet kunnen tonen aan de commissieleden.
Voor tuinders die beschermende maatregelen nemen: preventief spuiten van het gewas is
weliswaar toegestaan, maar u dient rekening te houden met begrenzende tuinen en de
windrichting. Voorts bestaat de mogelijkheid dat tijdens het seizoen er controle op ons
complex van de inspectie van de Plantenziektekundige Dienst kan plaats vinden.
Wij proberen, in het algemeen belang, zoveel mogelijk problemen bij de teelt van
aardappelen te voorkomen. Derhalve vertrouwen wij op uw medewerking en wensen u, met
als hobby “groei en bloei in ieder seizoen”, een goed tuinjaar toe.
De aardappelcommissie;
Jan Eelman, tuin 249 - tel. 541 752
John van Diepen, tuin 125 – tel. 245 810
John Duin, tuin 230 – tel. 217 160

Scholing 2017
Vindt u het ook belangrijk dat uw gereedschap in topvorm is voordat u weer aan de slag gaat
in de tuin? In het voorjaar 2017 organiseren wij een cursus gereedschapsonderhoud.
Onder vakkundige leiding van Pé van der Gracht gaat u uw gereedschap schoonmaken en
slijpen. Alle materialen en gereedschappen die daarvoor nodig zijn, neemt Pé mee. Houdt u
voor de datum van deze cursus de nieuwsbrieven en de aankondigingsborden in de gaten.
Marjan en ik zouden het fijn vinden te horen welke behoeften en ideeën er liggen voor
onderwerpen voor nieuwe cursussen en/of workshops en of er onder onze tuinders mensen
zijn die zelf iets te vertellen hebben. Wij willen dan voor de coördinatie zorgen.
Conny Ligthert
Conny.ligthert@kpnmail.nl

Overzicht contactpersonen diverse taakgroepen en commissies
Water
Elektra
Drainage
Sloten
Poortgroep
Bouw
Bruggen
Tuinuitgifte
Kantine
Schoonmaak
Scholing
Winkel
Algemeen
Bijenbos
Maaiploeg
Hakselen
Padenploeg
Opruimploeg
Aanhanger
Gereedschap onderhoud klein
Aardappels
Ongediertebestrijding
Onderhoud Lijndraaier
Bouwcommissie Lijndraaier
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Hjalmar Munk
0616552191
John Beemsterboer
johnbeemsterboer@kpn.nl
Berry Willemsen
b.j.willemsen@kpnmail.nl
Klaas Weel
0229-235445
Dirk Tangeman
0229-218565
Gerard Corbeau
0229-211388
Ed Tembel
e.tembel@quicknet.nl
Irma Woudt en Ton van Kesteren
tuinuigifte.vho@gmail.com
Elly Weel
eam.weel@quicknet.nl
Trudy de Groot
cn.degroot@quicknet.nl
Conny Ligthert
Conny.ligthert@kpnmail.nl
Claire Wieringen & Tini Smit
t.smit40@kpnplanet.nl
Herman Temme
06-23468926
Nelleke Zwager
nellekezwager@ziggo.nl
Marieke Wester
mllwester@gmail.com
Philip Peterse
miljawillemse@xs4all.nl
Margot Schuitenmaker
margot.schuitenmaker@gmail.com
Ruud van de Bovenkamp
r.vandebovenkamp@quicknet.nl
Douwe Kamstra
d.kamstra@quicknet.nl
Bob van Ingen
bobvaningen39@gmail.com
John Duin
0229-217160
Ad de Nijs
aa.de.nijs@gmail.com
Dik van der Knaap
0229-242588
Jan Du Prie
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U vindt het meest actuele overzicht op de website bij: taakgroepen.

Activiteitenkalender 2017
Za. 7 januari Nieuwjaarsborrel in de “Konkelboet”
Aanvang: 14:00 uur
Tot: 17:00 uur
Di.17 januari Algemene ledenvergadering in de kantine van VV Zwaluwen
Aanvang 19:30 uur
Tot: 22:30 uur
Za. 4 maart Ophalen zaadbestellingen in de “Konkelboet”
Aanvang 10:00 uur
Tot 12:00 uur
Za 11 maart Ophalen zaadbestellingen in de “Konkelboet”
Aanvang 10:00 uur
Tot 12:00 uur
Za. 8 April Coördinatorenlunch in de “Konkelboet”
Aanvang 12:00 uur
Tot 14.00 uur
Zo. 5 november Nieuwe-leden-borrel in de “Konkelboet”
Aanvang 15:30 uur
Tot 17.30
Za. 18 november Snertfeest in de “Konkelboet”
Aanvang 15:00 uur
Tot: 17:00 uur
Za. 18 november is tevens Hakseldag
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Gezelligheid kent geen tijd

Hoopvol
In het late matte licht
waarin herfstkleuren het palet thans vormen
overweeg ik in mijn gedicht
melancholische gedachte te vervormen
Naar een tijd van hoopvol verwachten
waar de zaadlijst zich met mijn tuin verbindt
waar mijn tuinplan weer staat omschreven
en straks de zon weer aan warmte wint
Nog even en de bollen staan weer blozend te kleuren
het geel en rood, een wit klokje in de wind
de helleborus, een blauw druifje
mijn stukje grond waar alles zich straks weer verbindt.
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