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Vooraf 
 

Voor u ligt het Groene Boek van 2023. Als dit boek verschijnt hopen wij dat iedereen een goede 

gezondheid geniet en nog steeds veel plezier beleeft aan het tuinieren.  

De verschijning van dit Groene Boek is verlaat door het afwikkelen van de financiën, zie hiervoor het 

betreffende hoofdstuk. 

In dit boek schetsen we zo goed mogelijk wat er allemaal op onze complexen plaats vindt en gaat 

plaatsvinden. Daarbij is voor de inhoud van deze editie gekozen voor een andere volgorde als u de 

laatste jaren gewend was. De niet-zakelijke dingen hebben voorrang gekregen. Alles wat de ALV 

betreft vindt u nu achteraan. 

De vereniging heeft twee complexen in beheer, het grote complex aan de Berkhouterweg met de 

“Konkelboet” en het kleinere complex aan de Lijndraaier. We willen als vereniging ook duurzaam zijn 

en dat is een van de redenen dat u dit boek digitaal ontvangt.  

 

Het Bestuur 

 

 

 
  



Volkstuindersvereniging Hoorn en Omstreken 

Groene	boek	2023	 Pagina	3	
 

  
Inhoudsopgave           blz. 
Vooraf 2 
Van de voorzitter 4 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering. 5 
Agenda Algemene ledenvergadering 2023 5 
Voedselbank 6 
Aardappel signalen 6 
Aardappel controle Lijndraaier 8 
Toegankelijkheid van de tuinen 8 
Jaarverslag Geschillencommissie 9 
Overzicht aantal leden ingaande 2023 en wachtlijst 9 
Verslag tuinuitgifte Berkhout 2022 9 
Verslag tuinuitgifte Lijndraaier 10 
Verslag taakgroep Bouw 2022 10 
Rapportages taakgroepen Berkhouterweg 11 

Algemeen verslag taakgroepen Berkhouterweg 11 
Verslag van de opruimploeg 11 
Verslag container 11 
Een klein verslagje over het maaiseizoen van 2022 12 
De bijenheemtuin Berkhouterweg 12 
Verslag ongediertebestrijding Berkhouterweg 13 
Nieuws van de Aanhanger Taakgroep 13 
Verslag bordergroep 2022 14 
Nieuwe Taakgroep Bewegwijzering 14 

Verslag Hofjestuin Berkhout. 15 
De belevenissen op de Lijndraaier in 2022 16 
Stukken behorende bij de Algemene Ledenvergadering 18 

Agendapunt 3: Notulen ALV 8-2-2022 18 
Agendapunt 4: Jaarverslag secretaris 25 
Agendapunt 5: Financiën, jaarstukken boekjaar 2022 25 

Toelichting op de boekhouding 2022 25 
Resultatenrekening 27 
Balans 28 

Agendapunt 6: Verslag controle financiële administratie over het boekjaar 2022 30 
Agendapunt 7: Begroting 2023 ter goedkeuring 32 
Agendapunt 8: Schets meerjaren planning onderhoud complexen 33 
Agendapunt 9: Samenstelling kascontrole commissie voor boekjaar 2023 35 
Agendapunt 10: Voordracht benoeming (nieuwe) leden Bestuur 2023 35 
Agendapunt 11: Voordracht benoeming (nieuwe) leden Geschillencommissie per 2023 36 
Agendapunt 12: Aanpassing Huishoudelijk regelement 36 
Agendapunt 13: Voortgang over de modernisering van de statuten en huishoudelijk reglement in 

kader van de WBTR 39 
Activiteitenkalender 2023 40 

 
  



Volkstuindersvereniging Hoorn en Omstreken 

Groene	boek	2023	 Pagina	4	
 

Van de voorzitter 
 

Beste Tuinvrienden, 

 

Het afgelopen seizoen hebben we gelukkig weer de mogelijkheid gehad om sociale activiteiten te 

ontplooien. Je wordt er toch actiever van als er weer van alles kan. Ik tenminste wel. Het is mij dit 

jaar gelukt om mijn rommelhoek in de tuin waar het onkruid altijd welig tierde schoon te krijgen. Ik 

ben er trots op en mijn buurman is er blij mee. En na een aantal jaren wikken en wegen heb ik toch 

van het voorjaar een kas besteld. Men had het blijkbaar druk want plaatsing kon niet eerder dan in 

oktober. En toen ging het ook heel snel. Er kwam een auto, een aanhanger en 4 man. Drie uur later 

was iedereen weer weg en had ik een kas. Nu nog leren hoe ik er mee omga en de mogelijkheden 

verkennen. Tips zijn welkom. 

Mijn tuinjaar was dus een fijn jaar, een aantal problemen op mijn tuin opgelost en nieuwe 

mogelijkheden geopend. Voor de vereniging en daarmee ook voor het bestuur, was het ook een druk 

en fijn jaar. Er is geasfalteerd, de elektra op Berkhout 1 wordt aangepakt. De eerste stappen naar 

aanleg elektra en slootwaterkranen op de Lijndraaier zijn gezet.  

Er is drainage aangelegd op Berkhout 1. Dat zijn dan de grote tastbare zaken. Er zijn ook niet tastbare 

zaken. Er ontstaan weer initiatieven en dat is fijn, zo is de nieuwsbrief nu in handen van Carla 

Kooiman. En er zijn meer initiatieven, zie verder in dit boek. Er worden vriendendiensten bewezen en 

ook dat is fijn. Tuinuitgifte is in andere handen en daar zijn ook veranderingen door gevoerd. Deze 

liggen in de lijn van eerder ingezet beleid. Het algemeen onderhoud moet weer beter vorm krijgen. 

En dan hebben we het over de taakgroepen en de roep om de zaterdag werkbeurt. We zijn er mee 

aan de slag al ziet u nog even geen resultaat. Kortom, we kunnen weer met plezier vooruitkijken. Nu 

alleen nog even de winter door. 

 

 

Met groene groet, 

 

Jacqueline van der Haagen-Pos 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering. 
 

Beste leden, 

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.  

Deze zal worden gehouden op dinsdag 24 januari 2023 bij Chez Dick op de Ramen 10.  

Aanvang 19.30 uur. De koffie bij binnenkomst is gratis en u ontvangt tevens 2 consumptiebonnen. 

 

Bij binnenkomst wordt u vriendelijk verzocht de presentielijst te paraferen en aan de hand van de 

controle op stemgerechtigdheid ontvangt u een rode en groene stemkaart.  

We stemmen bij opsteken en tellen van de kaarten. Rood is voorstel afwijzen, groen is voorstel 

akkoord.  

Het is fijn als u op tijd aanwezig bent. 

 

 

Agenda Algemene ledenvergadering 2023 
 

1. Opening en vaststelling van deze agenda. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken (mondeling). 

3. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8 februari 2022 

4. Jaarverslag secretaris 

5. Financiën: jaarstukken boekjaar 2022 (nov 2021 – okt 2022). 

6. Verslag controle financiële administratie over het boekjaar 2022 en voorstel decharge. 

7. Begroting 2023 ter goedkeuring. 

8. Schets meer jaren planning onderhoud complexen.  

• Opiniepeiling over aanpassen terras Konkelboet 

• Opiniepeiling over idee fietspoort Berkhout 

9. Samenstelling kascontrolecommissie voor het boekjaar 2023. 

10. Voordracht benoeming (nieuwe) leden Bestuur met ingang van 2023. 

11. Voordracht benoeming (nieuwe) leden Geschillencommissie met ingang van 2023. 

12. Aanpassing Huishoudelijk reglement. 

13. Voortgang over de modernisering van de statuten en huishoudelijk reglement in kader van 

de WBTR. 

14. Mondelinge rapportage over de volgende onderwerp(en): 

• Onderhoud en verbetering Elektriciteitsnet;  

• Voortgang Omgevingsinvloeden, woningbouw 

15. Rondvraag. 

16. Sluiting ALV.  

 

 

Bijlagen bij de agenda van de ALV vindt u in het achterste gedeelte van dit Groene Boek.   
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Voedselbank 
 
We willen alle tuinders die groenten en fruit voor de voedselbank hebben gedoneerd het afgelopen 

seizoen heel hartelijk bedanken. Volgend oogstseizoen hopen we nóg meer op te halen om naar de 

voedselbank te brengen. 

We hebben vast allemaal gehoord of gelezen dat de voedselbank steeds meer aanmeldingen krijgt. 

Groenten en fruit van onze tuinen zijn altijd zeer welkom. 

In de nieuwsbrief en op de prikborden laten we jullie weten wanneer we weer gaan ophalen volgend 

seizoen. 

 

Dus......laat je overtollige groenten en fruit niet op je tuin verpieteren maar maak er mensen blij mee. 

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

Clint en Ina 

 
 
Aardappel signalen 

 
Een overzicht van de commissie voor de aardappelteelt over het 

afgelopen jaar en een overzicht van de gang van zaken betreffende 

de teelt voor het komende seizoen. (Zie schema). 

 

De ziektedruk is het afgelopen jaar minder geweest dan 

voorgaande jaren, ondanks dat het in het afgelopen jaar voor de 

vierde keer in vijf jaar, droog en heet is geweest. De temperatuur 

boven de 35 graden zijn funest voor de teelt, de meeste rassen 

consumptieaardappelen zijn niet voldoende bestand tegen hitte en 

droogte. 

Gebruikelijk is het dat we vanaf begin mei langs de tuinen gaan om 

te controleren enerzijds of er bij de teelt de juiste indeling is aangehouden. Indien bij een afwijkend 

teeltgedrag er een aanvraag is geweest en of er in dat geval een plattegrond is ingeleverd waarop 

over vier jaar de aardappelteelt is aangegeven. Tevens controleren we naar eventuele opslag 

planten. Telkens komt het voor dat er ieder jaar weer op verschillende tuinen opslag planten in een 

nieuw aangelegd zaaigebied te vinden zijn en dat geeft nog wel eens problemen bij het verwijderen. 

In het verleden heb ik wel meer verteld dat de aardappelplant een vreemde geschiedenis en 

verschijning is. Vanaf dat de plant in de zestiende eeuw geïmporteerd is in Europa, afkomstig uit de 

Andes in Zuid-Amerika, als bijzonderheid werd gezien, voor de sier. Later ontdekten ze dat de knollen 

eetbaar waren en omstreeks de zeventiende eeuw voor consumptie werden geteeld en thans is de 

aardappel een van de belangrijkste voedsel gewassen. 

      

Over de teelt van aardappelen 
Gebruik uitsluitend gekeurd pootgoed, hanteer de vierjarige wisselteelt, pas geen al te zware 

bemesting toe, humusrijke grondstructuur is een goede basis.  

Bij het planten in rijen hanteer voldoende ruimte tussen de rijen van ± 60 cm waardoor licht en lucht 

kunnen zorgen voor een snelle droging van het gewas bij vochtige omstandigheden. 

Aardappels rooien kan als het loof duidelijk aan het afsterven is en de knollen voldoende huidvast 

zijn en rooi ze bij droog weer waardoor de knollen boven de grond nog even kunnen drogen. 

Voorkom bij het oogsten dat overgebleven knollen op de tuin achterblijven waardoor in het volgende 

seizoen, zoals vermeld, in het volgende seizoen weer gaan uitlopen met de kans van weer een ziekte 

bron.  
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Aardappelopslag vergroot niet alleen verschillende soorten aaltjes in de grond (met name het ciste-

aaltje) maar ook andere soorten, en zijn tevens een besmettingsbron voor phytophthora. Maar dit 

niet alleen.  

Andere ziektebeelden kunnen zich voordoen als aardappelmoeheid, virusziekten, bladluizen, 

ritnaalden of coloradokevers. Alleszins is het duidelijk dat de teelt nauwkeurig gevolgd wordt door de 

tuinder tijdens de groei in het seizoen en de noodzaak om te controleren. Wij proberen als 

aardappelcommissie zoveel mogelijk op iedere tuin de teelt te volgen en te waarschuwen als zich 

problemen voordoen. 

        

Het keuren op de tuinen tijdens de aardappelteelt kent de laatste tijd steeds meer moeilijkheden. Op 

onze complexen dient, zoals eerder vermeld, een vierjarige wisselteelt (gemeten naar de lengte van 

de tuin) toegepast te worden (zie het bijgaande schema). De indeling van de tuinen kent soms 

problemen als er huisjes of een kas op staan. In dat geval dient u een tekening van de plattegrond in 

te leveren waarop de teelt van aardappelen staat aangegeven. Een ander probleem dient zich voor 

dat we veelal niet meer weten welke tuinder(ster) te benaderen is wanneer aanwijsbare problemen 

zich voordoen – denk aan de nieuw uitgegeven “Hofjes tuinen”, en bij steeds meer tuinen ontbreken 

de tuinnummers. 
We pleiten er nogmaals voor dat nieuwe tuinders duidelijk geïnformeerde worden over de 

aardappelteelt en dat zij, via tuinuitgifte, een formulier, wat bekend is over wel of geen teelt van 

aardappelen. 

 
 
Het herfstseizoen is thans duidelijk waarneembaar 
Ritselend dansen bladeren in de wind, 
De moestuin kent nog een paar laatste groenten en 
waar zijn ze toch gebleven, de tulp en de hyacint. 
 
Nu storm en regenvlagen ons soms overvallen in dit jaargetij 
en ons huiverend beletten naar de tuin te gaan, 
toch beste vrienden er is hoop want in mijn nieuw  
gekochte jaaragenda lees ik, de lente komt er aan! 
 
 

 
         De indeling en het schema voor het komende seizoen ziet er als volgt uit; 
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De aardappelcommissie Berkhout 
Peter Bontekoe, tuinnr. 234 

John Duin, tuinnr. 230 
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Aardappel controle Lijndraaier 
 

De aardappel controle op de Lijndraaier is tot nu toe gedaan door Pieter de la Court. Pieter heeft te 

kennen gegeven het stokje over te willen dragen. Rob Klokman neemt deze taak van hem over. 

 

 

Toegankelijkheid van de tuinen 

We willen jullie wijzen op het Huishoudelijk Regelement waar staat dat de tuin toegankelijk moet 

zijn, dus niet op slot en dat de heg (aan het pad) niet hoger is dan een meter.  

Dit heeft o.a. te maken met toegankelijkheid en zichtbaarheid van de teelt door bijvoorbeeld de 

mensen van de aardappel commissie. 

Een lage heg verhoogt ook u eigen zichtbaarheid als u op de tuin bent en daarmee uw veiligheid. 

We vragen jullie om daar rekening mee te houden. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



Volkstuindersvereniging Hoorn en Omstreken 

Groene	boek	2023	 Pagina	9	
 

Jaarverslag Geschillencommissie 
 
In 2022 heeft de geschillencommissie niet hoeven te bemiddelen tussen een tuinder en bestuur.  

Ook verder heeft de geschillencommissie geen andere activiteiten ontplooid. 

René Lewis/Kees van Meel/Henk Koerts 

 

 

Overzicht aantal leden ingaande 2023 en wachtlijst 
 

Status Aantal leden 

Aspirant lid 44 

Leden zonder tuin 6 

Medetuinders 11 

Spoortuinder 2 

Tuinder 170 

Uitgeschreven 42 

Wachtlijst 19 

Totaal leden 252 

  

 

 

Verslag tuinuitgifte Berkhout 2022 
 

In april 2022 is de tuinuitgifte overgenomen door Ronny Nijenhuis en Erica van der Meulen. 

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met het bestuur om de tuinopzeggingen voorlopig te scheiden 

van de tuinuitgifte.  

Ieder half jaar hebben we een korte evaluatie met twee afgevaardigden van het bestuur gehouden 

om te bespreken hoe het met de tuinuitgifte is gegaan. Het protocol tuinuitgifte is ook besproken. 

Sommige afspraken zijn aangescherpt en aangepast aan de huidige situatie.  

Belangrijk vinden we dat de tuinen schoon worden uitgegeven. In het verleden zijn er wel eens 

verwaarloosde tuinen uitgegeven, en dan komen er veel klachten van de nieuwe tuinders. Een van de 

manieren om dat te voorkomen is om de tijd tussen opzeggen en uitgeven te verkorten zodat een 

tuin niet te lang braak ligt en kan vervuilen.  

 

Vanaf april 2022 zijn er 24 tuinen uitgegeven. De meeste tuinen zijn naar nieuwe leden van de 

wachtlijst gegaan. Drie keer is er sprake geweest van een tuinwissel. 

We hebben nog een aantal tuinen die nog geschikt gemaakt moeten worden voor uitgifte. 
• Op Berkhout 1 heeft de vereniging nog een stuk grond waar nog een paar tuinen van 

gemaakt kunnen worden. In dit stuk is dit jaar drainage aangebracht. 

• Op Berkhout 4 hebben we tuin 406, deze tuin is ernstig verwaarloosd. De tuin is nu afgedekt 

maar moet helemaal worden opgeruimd.   

• Op Berkhout 3 hebben we tuin 285, deze tuin is afgedekt met zeil en moet bemest worden 

met lavameel omdat er extreem veel heermoes in deze tuin zit.  

In november stonden er 11 mensen op de wachtlijst voor locatie Berkhout. 

 

Erica van der Meulen en Ronny Nijenhuis  
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Verslag tuinuitgifte Lijndraaier 
 

Het verloop op de Lijndraaier is niet zo heel groot. Het is ook niet z’n groot complex. Dit jaar zijn er 

toch drie tuinen uitgegeven. De tuinen kwamen vrij om de volgende redenen: een tuinder heeft een 

nieuwe hobby en gaf de tuin op. Een tuinder heeft ervoor gekozen tijdelijk te stoppen maar wel op 

de wachtlijst blijven staan. En we hebben de bijentuin iets verkleind waardoor er een kleine tuin 

ontstond. Precies de maat die de eerste persoon op de wachtlijst graag wilde. 

In november stonden er 7 mensen op de wachtlijst voor locatie Lijndraaier en 4 mensen op de 

aanmeldlijst waar nog een gesprek mee gevoerd gaat worden. 

Jacqueline van der Haagen-Pos 

 

 

Verslag taakgroep Bouw 2022 
 

Dit jaar hebben wij onze inspectierondjes over het complex Berkhouterweg weer gemaakt. Het 

geheel zag er verzorgd uit en er was hier en daar flink geklust. 

Bij drie tuinen hadden wij aanmerkingen en hebben we contact opgenomen. De eerste inspectie was 

op 7 mei en de tweede op 3 juli. Bij de tweede is speciaal gelet op de gewasbescherming boven 1 

meter. Deze was soms te groot of stond niet op 1.50 meter van de erfgrens. Van 1 maart tot 1 

oktober is gewasbescherming toegestaan. In de winter moet deze wel ontmanteld worden. Ook viel 

op dat niet iedereen een tuinnummer had. Wel puzzelen soms! 

 

Tenslotte: vraag advies aan de taakgroep Bouw bij verandering van kas of huisje; lees het 

Bouwprotocol met gegevens en gebruik de aanvraagformulieren voordat u gaat (ver)bouwen. Een 

formulier voor de aanvraag van bouw en verbouw is te bestellen bij de taakgroep Bouw. 

Regels m.b.t. bouwen kunt u vinden op de website van de vereniging onder het kopje Informatief 

Bouwprotocol. 

 

De taakgroep Bouw wenst iedereen ook komend jaar veel tuinplezier en ontspanning toe bij onze 

mooie hobby. 

 

Peter Bakker  

Gerard Corbeau  

Ton van Os (Lijndraaier) antonos@live.nl 

 
De heer Corbeau is gestopt in 2021 en voor de heer Bakker was 2022 het laatste jaar.  

Het bestuur is hen beiden zeer erkentelijk voor hun bijdrage.  

De heer Ton van Os blijft lid van de bouwcommissie voor de Lijndraaier. 

Inmiddels wordt een nieuwe bouwcommissie ingewerkt. De bouwcommissie is te bereiken via: 

mailto:bouwcommissie@vtvhoorn.nl 

 

Tot de veranderingen in het huishoudelijk regelement door de ALV zijn goedgekeurd dienen 

bouwcommissie leden benoemd te worden door de ALV. 

 

Het bestuur draagt de heren Wouter de Jong en Herman Ploeger voor als nieuwe leden voor de 
bouwcommissie. 
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Rapportages taakgroepen Berkhouterweg 
 

Algemeen verslag taakgroepen Berkhouterweg 
 

Na een, door het bestuur, reeds eerder gehouden enquête onder de coördinatoren van de 

taakgroepen heeft geleerd dat veel coördinatoren hebben bedankt en dat er binnen de taakgroepen 

vele verschuivingen hebben plaatsgevonden. Ook zijn er leden die wegens ouderdom of gezondheid 

hebben moeten bedanken. We moeten vaststellen dat de gang er een beetje uit is. Momenteel vindt 

er een inventarisatie plaats onder de leden die geen deel uitmaken van een taakgroep.  Verder 

brainstormen we binnen het bestuur hoe we in de komende jaren verder moeten. In ieder geval 

zullen we met een aantal essentiële taakgroepen verder moeten. Wij nodigen alle leden uit dat zij 

hier hun steentje aan bijdragen onder het motto, vele handen maken licht werk. Als taakgroepen 

onderbezet blijven dan moeten werkzaamheden uitbesteed worden aan een bedrijf en dat kost de 

vereniging geld. Vele jaren heb ik de coördinatie van de taakgroepen gedaan maar door 

privéomstandigheden heb ik hier eind 2022 voor moeten bedanken.  

Theo van Dijk 

 

 

Verslag van de opruimploeg 

De opruimploeg heeft afgelopen seizoen een paar keer een aanhanger met afval 

naar de stort gebracht. In de zomer lag er veel rommel en afval van een 

vrijgekomen tuin bij de kantine. Het bestuur heeft gezorgd voor een grote 

container en wij hebben deze gevuld met al het afval. Er zijn geen extra kosten 

gemaakt en ik verwacht dat voor volgend jaar ook niet nodig te hebben. 

Ruud v.d. Bovenkamp 

 

 

Verslag container 
 
De container heeft al heel lang niet meer aan de weg gestaan om te legen. 

Indien nodig neem ik 1 of 2 vuilniszakken mee naar huis en doe ze thuis in de grijze kliko. 

Datzelfde doe ik met karton en papier. 

Ook de kruiwagen banden repareer is als er 1 of 2 lek zijn, bovendien hebben we nog 4 

reservewielen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Henrie van Tol, tuin 118 
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Een klein verslagje over het maaiseizoen van 2022 
  

Dit jaar zijn we gestart met zes personen om te maaien 

i.p.v. acht personen. 

Een persoon is gestopt en de ander doet elke week alleen 

het gedeelte bij Berkhout 1 bij de parkeerplaats. 

Gelukkig meldde zich al gauw iemand om een lege plek op 

te vullen maar er blijft nog 1 plekje over. Misschien wordt 

die volgend jaar opgevuld zodat we weer volledig zijn en er 

zo ook elke week weer gemaaid wordt. 

 

Zo koud als het was in het voorjaar zo warm en droog was 

de zomer.  

Als het te koud is groeit het gras niet en als het te heet is 

ook niet.  

En dat betekent dat er dit seizoen een paar vrije maaiweken waren.  

In september en oktober werd de schade gauw ingehaald en werd het gras weer mooi groen en lang.  

De maaimachine kon zijn werk weer doen. 

En zo is het elke keer weer een verrassing wat het seizoen brengt. 

 

Zoals eerder gezegd is er nog een plekje vrij in de maaiploeg. 

Ik zal nog even uitleggen hoe het systeem werkt. 

De ploeg bestaat normaal uit acht personen. Elke week wordt er door twee personen gemaaid. De 

een doet het gedeelte voor de Konkelboet de ander het deel na de Konkelboet. Je bent ongeveer drie 

kwartier bezig. En eens in de vier weken heb je een maaibeurt.  

Je bent vrij om een dag te kiezen in de week waarin je aan de beurt bent. 

Zelf vind ik het een prettig klusje omdat je zelf je dag en tijd bepaalt en je op je gemak achter de 

maaimachine loopt ondertussen kijkend naar andere tuinen en af en toe een praatje maakt.  

Voor mij werkt het heel ontspannend. 

Wil je volgend seizoen iets anders doen….misschien is dit dan wat voor je. 

 

Groet Marieke Wester tuintje 247 

 

 

De bijenheemtuin Berkhouterweg 
 

Het afgelopen jaar hebben de mensen van de bijenheemtuin groep weer hun best gedaan om er een 

aantrekkelijk stukje tuin van te maken.  

Voor diegenen die niet weten waar de bijenheemtuin is zal ik dat eerst even uitleggen. 

Als je het tuinen complex oprijdt en bij de grote parkeerplaats ga je links af richting de Konkelboet zie 

je aan de linkerkant een stuk tuin met een grote boom met een zitje. Dat is de bijenheemtuin. Deze 

wordt onderhouden door een werkgroep.  

Afgelopen jaar hebben we de tuin steeds aantrekkelijk kunnen houden door om de 14 dagen met 

twee mensen daar te werken. De voorjaarsbeurt en de najaarsbeurt doen we met elkaar.  
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Om de tuin wat spannender te maken hadden we de 

kabouterfamilie uitgenodigd om hun vakantie bij ons door te 

brengen. Begin zomer arriveerde ze met 16 leden en 

verspreiden zich door de tuin. Voor opa's, oma's, pappa's en 

mamma's leuk om met de kleine kinderen op zoek te gaan. De 

kabouters hebben het er naar hun zin en blijven.  

Zoals elk jaar doen we met de groep, voor wie dat wil, nog iets 

anders. Dit jaar gaf Connie een workshop Calendula zalf maken. 

Leerzaam en leuk. 

Wij hopen volgend jaar de tuin weer iets bloemiger te krijgen. 

Om dat voor elkaar te krijgen zouden wij best wat extra handen 

kunnen gebruiken. Dus, zit u nog niet in een werk groep, kom gerust eens kijken om te zien of het 

iets voor u is.  

 

Groet, Nelleke Beenker en de overige groepsleden.  

 

 

 

Verslag ongediertebestrijding Berkhouterweg 
 

We zijn nergens uitgenodigd om onze diensten te verlenen. 

Wel heb ik in mijn omgeving actie ondernomen. Daarbij zijn verschillende ratten omgekomen. Later 

in de zomer kreeg de tuin van Herman- wie kent hem niet- last van muizen. Daarop heb ik actie 

ondernomen met wisselend resultaat. 

Pernelle zag liever dat ik geen spitsmuisjes zou vangen, maar zulke geavanceerde vallen bestaan nog 

niet. 

Ad de Nijs            tuin 279 

Clint Ferguson 

   

 

Nieuws van de Aanhanger Taakgroep 
Wij verzorgen de afvoer van tuinafval, mits dit gescheiden wordt 

aangeleverd.  Dit afval wordt vaak verzameld door een groep 

vrijwilligers die de tuinen die zijn opgezegd nalopen en weer verhuur 

klaar maken.  Voor de goede orde zij vermeld dat de aanhanger zelf 

geen stortplaats is, waar iedereen zijn overbodige spullen in kwijt kan. 

Dat betreft ook het achterlaten van persoonlijke spullen bij de 

Konkelboet of op de parkeerplaats aldaar.  De Aanhanger Taakgroep is 

niet verantwoordelijk voor de afvoer hiervan. Dat moet u zelf regelen. 

Dat kan door de aanhanger te reserveren bij de penningmeester Jos 

Mol en is geheel op eigen risico. Mocht u zelf niet in staat zijn spullen 

af te voeren, dan kunt u dit bij uitzondering in overleg mogelijk door de 

tuin laten doen. Echter alleen in overleg en volgens afspraak.  

Namens de Taakgroep Aanhanger. 

Douwe Kamstra, tuin 258b 
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Verslag bordergroep 2022 
 
Het afgelopen jaar hebben de leden van de Taakgroep Border het groen bijgehouden in de border 

tussen de afslag naar Berkhout 1 en de parkeerplaats. We zijn als groep 4 maal bezig geweest op  

zaterdagen dat de composthoop open was en tussentijds hebben de leden ook nog gesnoeid en 

dergelijke. 

Onze groep bestond begin 2022 uit Ritha Molenaar, Helen van Wessel, Nico Roemer, Ronny 

Nijenhuis en Liesbeth Schwegman. Ronny maakte dit voorjaar de overstap naar de taakgroep 

Tuinuitgifte. In september kwam Els Stumpel de groep versterken. Ruud van de Bovenkamp houdt 

middels zwart plastic het onkruid onder de duim bij zijn tuiningang en André Haring heeft het eerste 

stuk border (tussen de poort en de afslag naar Berkhout 1) min of meer geadopteerd. André doet dit 

op eigen initiatief.  

Het zou erg fijn zijn om met meer mensen aan de gang te kunnen. Dus hierbij een oproep aan al die 

leden die nog niet bij een taakgroep zitten: kom erbij! Meld je aan! Dan zou de hele border er 

zomaar net zo mooi bij kunnen liggen als het stuk waar André zo zijn best op doet.  

 

Een groene groet, 

 

Liesbeth Schwegman 

Coördinator Taakgroep Border 

 

 

                                             
 

 

 

Nieuwe Taakgroep Bewegwijzering 
 
Even voorstellen, 

Wij zijn Ans van Wegen en Bianca Kooiman en we hebben het initiatief genomen om een nieuwe 

taakgroep op te richten.  

Het viel ons op dat vrienden die op bezoek kwamen onze tuin niet konden vinden.  Bovendien leek 

het ons leuk om het tuinencomplex wat uitnodigender te maken. 

Daaruit ontstond ons idee om hier iets aan te gaan doen. We zijn 

gaan brainstormen, rondje over de tuin gemaakt en gekeken 

waar de bordjes en nummering het beste geplaatst zouden 

kunnen worden.  

We hebben een plan gemaakt, en dit bij het bestuur ingediend. 

Daar werd het enthousiast ontvangen. We kregen hulp van 

Herman Ploeger die in zijn werkplaats van restmateriaal de 

bordjes op maat heeft gezaagd. 

Binnenkort gaat Ans met Jos de houten palen halen bij een mooi 

bedrijf in de Midden Beemster.  
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Jos heeft voorgesteld om ons samen te voegen met de bestaande taakgroep tuinnummering. We 

bestaan nu inmiddels uit 7 personen; 

Ans van Wegen, Bianca Kooiman, Paulien Roos, Ans Bolster, Cindy Godfriedt, Arie de Jong, Alet de 

Boer.  

Nelleke Beenker en Herman Ploeger hebben ook hun hulp aangeboden.  

 
Als we klaar zijn met de bewegwijzering, lijkt het ons leuk om daarna met deze taakgroep verder te 

denken over de entree van ons tuinencomplex. Het ziet er nu niet aantrekkelijk uit met een stalen 

hek en verbodsborden. Het mag wat ons betreft een vriendelijkere en een meer natuurlijke en 

groene uitstraling krijgen met meer kleur. Ter inspiratie zouden we op excursie kunnen gaan naar 

andere tuincomplexen. Wat zou het bijvoorbeeld leuk zijn als iemand een tweedehands 

smeedijzeren hek op de kop weet te tikken voor de entree. Verder kunnen we denken aan een 

plattegrond bij de ingang en een mooi gedecoreerd bord met de naam van onze tuinverenging erop.  

 
 
Verslag Hofjestuin Berkhout. 

 
Begin 2022 hebben wij binnen het bestuur een nieuw 

initiatief besproken wat door een lid van de vereniging 

bedacht was. Namelijk een tuin wat door meerdere 

leden gedeeld en benut wordt. 

De Hofjestuin is een initiatief waarbij een grote tuin door 

3, 4 of 5 leden wordt bewerkt en elk lid haar of zijn eigen 

stukje tuin heeft. De vereniging faciliteert de schuur, 

tuingereedschappen en bijvoorbeeld een 

gemeenschappelijke tuintafel. Maar ook 

onderhoudsmiddelen voor de schuur bijvoorbeeld. 

De (deel)tuinen zijn 40 a 80 m2 groot. 

 

De eerste Hofjestuin is in Berkhout 1 gevestigd en is eind 1e kwartaal 2022 gerealiseerd. 

De tuin is bedoeld voor: 

• Leden die graag willen leren tuinieren en klein willen beginnen. 

• En leden die bijvoorbeeld een grote tuin hebben, maar graag kleiner willen tuinieren. 

• Jong en oud, ervaren en nieuw; iedereen kan hier baat bij hebben. 

• Samen leren hoe een volkstuin werkt en ervaring opdoen, maar ook juist kleiner willen 

tuinieren omdat een grote tuin te veel werk betekent. 

En het kan juist heel gezellig zijn samen met elkaar de tuin te bewerken. In hoeverre de leden samen 

willen tuinieren of op zichzelf blijven is aan de leden. 

 

Met de Hofjestuin op nummer 121 zijn wij met 4 leden gestart. 1 lid is vanwege persoonlijke redenen 

afgehaakt en inmiddels hebben wij een nieuw lid aan kunnen trekken.  

In februari 2023 wordt dit initiatief ge-evalueerd en gaat het bestuur kijken hoe wij verder hiermee 

gaan. Middels de nieuwsbrief houden wij jullie graag op de hoogte. 

 

Marcel van Mullem, bestuurslid 
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De belevenissen op de Lijndraaier in 2022 
 

Een van onze tuinders op de Lijndraaier loopt liever niet over de gebaande paden en probeert graag 

iets uit, zie onderstaande tekst en foto’s. 

 

Tips van Ton: 

 

BIODIVERSITEIT 

Ja en dan kom ik op mijn favoriete onderwerp. 

Het valt mij op dat veel volkstuinders steeds dezelfde groenten telen. Gelukkig rouleren ze 

dat wel elke 4 jaar! 

Pasgeleden kocht ik 2 plantjes, want ik wil natuurlijk steeds nieuwe plantjes proberen te 

telen. 

Ik kreeg ze binnen en dacht, dit is een miskoop. Wat schetst mijn verbazing?  

Ze zien er nu zó uit 
 

          
 

Ook heel boeiend voor ons allemaal: 
EMS FILMS, de makers van De Wilde Stad en De Nieuwe Wildernis, gaan 
ondergronds met Onder het Maaiveld. De film over een uiterst actueel thema laat de 
fascinerende wereld direct onder onze voeten zien en toont het grote belang van een 
gezonde bodem. Onder het Maaiveld is vanaf 2 maart 2023 in Nederlandse bioscopen 
en filmtheaters te zien. 
 
 
We hebben op de Lijndraaier verschillende werkgroepen die delen van het complex onderhouden 

maar nu het weer kon om bij elkaar te komen hebben we toch ook op zaterdag 24 september een 

werkochtend gehouden. Het was goed om elkaar weer te zien en gezamenlijk wat te doen. 

Op de volgende pagina het verslag:  
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Dag Allemaal, 
Met de dreiging van de regen viel het afgelopen zaterdag uiteindelijk mee! De rest van de week 

hebben we onze portie dan wel weer gehad. 

Van de 50 tuinen zijn er 24 tuinders aanwezig geweest op de werkochtend. De jongste aanwezige zat 

nog in de wandelwagen en de op een na jongste heeft zich kranig geweerd! 

Er waren behoorlijk wat zieken helaas. Uiteraard iedereen van harte beterschap! 

De koffie was prima, de appeltaart ook. Gelukkig was er genoeg want de gaarheid van een van de 

taarten was niet optimaal. Toch blijft de Rode Luifel een goed adres. 

Er is gewerkt in verschillende teams, één team heeft voor volgend jaar al een afspraak staan.  

We hebben niet alles bereikt wat we wilden maar de lijst was ook wel lang. 

Verder hebben we de elektra en slootwater plannen besproken en de eerste tekening is getoond. 

Deze zal nog worden aangevuld. 

Het principe is helder, per twee tuinen een kraan voor slootwater en ongeveer 5 elektra punten per 

pad. 

Plus natuurlijk elektra in ons huisje, dan hoeft wc bezoek niet meer in het donker. 

De bijentuin heeft een rand van bloeiende struiken gekregen en zelf vond ik het er heel erg leuk 

uitzien. Ook hier kon niet alles worden uitgevoerd maar we zijn een heel eind gekomen. 

Onderstaand wat foto’s. Onder andere van onze oudste tuinder, die vertrok met de modder in zijn 

haar van het weghalen van het riet. 

Tuin 91 is schoongemaakt en de mail naar de bovenste persoon op de wachtlijst is er vandaag uit 

gegaan. 
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Stukken behorende bij de Algemene Ledenvergadering 
 
 
Agendapunt 3: Notulen ALV 8-2-2022 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering Volkstuindersvereniging Hoorn en Omstreken 8 februari 2022. 

Het betreft een ZOOM-vergadering. 

 

Aanwezig: 29 leden, waarvan 29 stemgerechtigd. Digitaal gestemd hebben 40 leden. 

Afmeldingen wegens verhindering: 7 leden. 

1. Opening (wie is aanwezig, wie heeft afgemeld, doen alle verbindingen het) 

We starten met uitleg over digitaal je handopsteken om het woord te krijgen. De vergadering is 

opgenomen en is terug te kijken. Gewezen wordt op de toegestuurde richtlijnen voor digitaal 

vergaderen. 

 

2. Goedkeuring notulen ALV 26 juli 2021 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de ALV van 26 juli 2021. Stemming nadien via de 

website zoals afgesproken. Goedkeuring is verleend. 
 

3. Goedkeuring financiële jaarstukken  
Stukken zoals vermeld in het Groene Boek. Jos geeft een extra toelichting. Er zijn over de eerste 

sheet geen vragen. 

Dan de balans, wat hebben we aan vermogen en wat zijn onze schulden. We hebben alleen een 

fictieve schuld aan de leden in de vorm van de borg. Verder hebben we geen schulden. Er staat nog 

een bedrag op de spaarrekening, iets lager als verleden jaar. Kasgeld neemt af. Geen verdere vragen. 

Gaan we naar de volgende sheet, de toelichting. Opmerkelijk is de navordering van de elektra. Nu 

hebben we een slimme meter en is alles beter te volgen. Winst zit er in de waterrekening, door het 

slootwater project Berkhout is de rekening omlaag. Bij het elektra project gaat het meeste geld zitten 

in de kabels. 

Al met al een positief resultaat van 6000 euro.  

Zijn er nog vragen? We zien geen digitale handjes. 

Via stemmen zijn de stukken goedgekeurd. 
 

4. Rapportage kascommissie en decharge bestuur 
Dit jaar bestond de commissie uit Ernst Schol en Ad van Meel. Ad heeft zich teruggetrokken en Rob 

v.d. Berg heeft zijn rol over genomen. Op verzoek van de penningmeester is er heel strak 

gecontroleerd. Zie verslag van de commissie in het Groene Boek 2021. Er zijn geen vragen. 

Via stemmen is decharge verleend. 
 

5. Voorstel verhoging jaarlijkse bijdrage 
6. Voorstel pacht verhoging 

Er volgt een toelichting van de penningmeester. Berkhouterweg behoeft behoorlijk wat onderhoud. 

Voor Lijndraaier gaat het om verbetering. Een van de punten is het asfalt, dit is heel erg slecht vooral 

op B1.  

Het oorspronkelijke plan om zelf aan de gang te gaan met koud asfalt is achterhaald doordat de 

kwaliteit van de weg zo snel achteruitging. Later zal er ook gekeken moeten worden naar B2 en bij de 

Konkelboet.   

Volgende dia.  

Wateroverlast wordt echt een probleem. De huidige drainage heeft ook te lijden van mensen die er 

een paal doorheen slaan. Niet echt de bedoeling.  
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Op B 1 is de situatie ook slechter geworden door het verdwijnen van de sloot tussen de weg en ons 

complex. Er staan daar inmiddels al een aantal pompen en dat functioneert. De tuinen verderop 

richting Zwaluwen krijgen we eigenlijk niet meer droog en zijn dus niet meer uit te geven.  

 

De paden zijn in wisselende conditie. Hier en daar is het echt gevaarlijk voor enkel en fiets. Op 

Lijndraaier functioneren de graspaden prima. Echter dit is een veel kleiner complex waardoor de 

belasting van de paden ook minder is. Het is dus niet één op één te kopiëren naar Berkhout. 

Vraag wie het gaat uitvoeren.  

Er is offerte gevraagd voor asfalteren en drainage. Voor de paden denken we aan roosters waar gras 

in kan groeien. Het opknappen van de paden door een commerciële partij laten doen wordt erg duur. 

Het betreft kilometers pad. 

Er wordt een opmerking gemaakt over de padenploeg. Deze groep is bedoeld voor het onkruid 

vrijhouden van de paden. De groep is niet bedoeld voor het sjouwen van de zware tegels. Heel veel 

leden zien zich dat ook niet meer doen.  

Participatie van de leden is wel noodzakelijk. De bedoeling is om het niet in een keer te doen. Eerst 

het slechtste gedeelte en dan zien hoe het ons bevalt.  

 

Vraag over begroting over het asfalt.  

Verschil tussen de bedragen op pagina 15 en 19. Op pagina 15 staat als het ware “de boodschappen 

lijst”. De begroting bevat de goede en juiste bedragen.  

Opgemerkt wordt dat het begin van het pad op de Lijndraaier slecht is. Je glijdt daar weg. Ook dat 

moet dus op het lijstje, to do. Ook het houten plankier voor het huisje aldaar is heel glad. Moet ook 

wat aan gedaan. Kan dit op de begroting?  

Er staat een bedrag op de begroting, de verwachting is dat dat bedrag voor 2022 voldoende zal zijn.  

Joyce geeft aan dat het pad bij Avondlicht kapotgereden is. Er wordt naar gekeken. 

Marieke vraagt zich af of je kunt maaien over de open tegels? Jos Mol geeft aan dat heel veel 

parkeerplaatsen zo zijn uitgerust en dat daar overheen gemaaid kan worden. Marieke Wester geeft 

aan dat het hele pad wat we als eerste aan gaan pakken enorm ongelijk is. Jos Mol geeft aan dat er 

bij het leggen van de matten geëgaliseerd moet worden. Nu is het lastig maaien. Dat stuk zal een 

proef worden.  

 

Dia over de te verwachtte kosten. Tabel komt uit het Groene Boek, toegevoegd is een derde kolom 

met de bedragen die we nu aangescherpt hebben. Toen we hier in september – oktober 2021 mee 

begonnen was dit meer een werklijstje. Nu zijn er reëlere inzichten. 

Bijvoorbeeld de pomp die vermeld staat, en zo ook de container. Niet begroot maar je moet er wel 

rekening mee houden. Wart te doen met de walkanten, daar moeten we ook een discussie over 

voeren.  

Volgende dia.  

Als de leden akkoord gaan met de voorstellen. Hoe komen we dan aan geld. Er zijn verschillende 

opties.  

Bijvoorbeeld een hypotheek, je moet aflossen, rente betalen. De schatting is dat als je dit doet je 

ongeveer 6000 aflossing naar de bank moet brengen en daar bovenop komt nog de rente. Dus een 

deel van de inkomsten die je van de leden ontvang breng je regelrecht naar de bank. Dat geldt 

eigenlijk net zo bij een lening van de leden. Daarnaast is het een risico, in het verleden waren het 

vooral de oudere leden die in staat waren geld uit te lenen. Bij een ouder lid dat dan overlijdt moet je 

gelijk aflossen. Dat geld ben je dan dat jaar gelijk kwijt en dus kun je minder doen. 

 

Hoe zijn we tot de bedragen gekomen. 

Een verhoging van jaarlijkse bijdrage met 1 euro levert 220 euro per jaar op een verhoging van 5 cent 

voor de pacht levert 1800 euro per jaar op. Dat is onvoldoende om dan de dingen te doen die we 

nodig achten. 
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Vraag naar ontwikkeling bij Van der Linden van Sprankhuizen, wat als dit doorzet en er uiteindelijk 

onteigend wordt. 

Er zijn daar nog geen concrete plannen, alleen schetsen. Elders zie je dat hoe beter het complex, hoe 

beter je positie. Onze inschatting is dat het nog vele jaren gaat duren. Bij Van der Linden zit de 

spoorlijn ertussen, is voor ons niet een directe bedreiging.  

 

In de woonvisie van Hoorn staat ons gebied als “licht stedelijk” ingekleurd. Dit is een langere 

termijnvisie. Onteigenen is de laatste stap in een proces als iemand je grond wil hebben. Ons 

standpunt is dat we gewoon blijven zitten. Voor het project VLvS zijn wij “uitkijkgroen”. En aan de 

andere kant is er zicht op de begraafplaats. Els Stumpel geeft aan dat we misschien ook naar de 

educatieve kant van de tuin moeten kijken. En zou de gemeente ons dan andere grond aanbieden?  

Dat is in de verste verte nog niet in het zicht. Naar onze visie maken we de beste kans als we een 

goed onderhouden complex hebben. 

 

Ruud vd Bovenkamp geeft aan dat de pomp die op het boodschappenlijstje staat nog lang niet stuk is 

of afgeschreven. Jos Mol geeft aan dat we pas vervangen als die pomp stuk is. Je moet er alleen wel 

rekening mee houden. 

 

Berry Willemsen merkt op dat je ook kan kijken naar hoe je aan de benodigde gelden voor de 

hypotheek komt. De verhoging is nu 60%, de laatste pacht verhoging komt uit 2017 en volgens onze 

geheugens is de jaarlijkse bijdrage nog nooit verhoogd.  

Bestuur geeft aan dat het een bewuste keuze is om dit zo voor te stellen. Er zijn heel veel scenario’s 

de revue gepasseerd. Uiteindelijk zijn we op dit voorstel gekomen omdat dit de minste kosten met 

zich meebrengt en ons de gelegenheid geeft om te doen wat noodzakelijk is. We kiezen er dus voor 

om het geld niet naar de bank te brengen.  

 

Vraag naar bedrag dat op “de lat” staat voor het riet. Dat is eigenlijk natte vinger werk. Behoeft 

verder onderzoek en participatie daarin is van harte welkom.  

Het riet staat in de schets van te verwachtte uitgaves. De sloot aan de kant van de spoorlijn naar 

Alkmaar is opgeknapt nadat Jos de spoorwegen aangesproken heeft op slecht onderhoud. Jammer 

dat dat net was nadat men zelf al aan de slag was gegaan. 

Joyce v.d. Berg vraagt of de verhoging alleen is voor de duur van de projecten. Het antwoord is nee. 

Daarna is er nog een hele lijst uit te voeren zaken.  

Het doel is nadrukkelijk niet om een leuke spaarrekening te kweken. Het Bestuur ziet geen kans om 

verder te kijken als de komende twee jaar. Daarna wordt het lastig inschatten. 

Als het complex opgeknapt is gaan we uiteraard weer om tafel. De bedoeling is een goed en veilig 

terrein. 

Plan voor Lijndraaier is om in 2023 daar elektra en slootwater systeem aan te leggen. Joyce ziet 

slootwater niet zitten op haar tuin. Zij geeft aan dat de sloot stilstaat. Voor de start van het project 

moet er gekeken worden naar de randvoorwaarden. De sloten zijn redelijk ondiep. Het 

waterleidingnet blijft liggen, je wilt ook gewoon een glas water drinken. 

In de volgende algemene ledenvergadering als we praten over begroting 2023, wordt deze begroting 

opnieuw aangeboden ter goedkeuring. Discussie over de plannen moet dus gevoerd worden op de 

Lijndraaier.  

 

Theo van Dijk heeft een aanvulling op het rietprobleem. Wij zijn verantwoordelijk tot het midden van 

de sloot. 

 

Kees van Meel ziet graag een wat langere termijnvisie. Ook omdat hij het gevoel heeft dat er op 

termijn geld over zal zijn. En de vorige pomp ging dertig jaar mee.  

Nogmaals het is niet de bedoeling om rijk te worden. Uiteindelijk zijn het de leden die bepalen wat 

de pacht is. De leden hebben het laatste woord. 
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We gaan graag een langere termijnplanning maken. Staat op het to-do lijstje van het bestuur voor dit 

jaar. 

 

Zelfwerkzaamheid loopt verder terug. Is daar rekening mee gehouden? Ja zeker. 

 

Willem Pisano geeft aan dat hij blij is dat er gekeken wordt naar noodzakelijke uit te voeren zaken en 

kan zich ook vinden in de richting die we kiezen. Willem maakt zich wel zorgen over de financiële last 

voor een aantal tuinders. Jos geeft aan dat we daar een regeling voor hebben. Het is mogelijk om 

gespreid te betalen. Willem stelt dat als er heel veel tuinders zouden zijn die dit niet kunnen betalen 

de begroting dan gebaseerd is op drijfzand.  

 

Als dit voorstel wordt aangenomen dan komt een tuin op Berkhout van 100 meter op 100 euro per 

jaar.  Het bestuur kan zich niet voorstellen dat dit voor de helft van de tuinders te veel zal zijn. 

Willem geeft aan dat hij wat moeite heeft met het all-in karakter van het hele voorstel. Kan daar nog 

wat aan gedaan worden? 

Dat wordt heel lastig in de stemming. Het is voor het bestuur bijna niet mogelijk om zo te 

differentiëren in de vraagstelling dat je nog duidelijkheid kunt krijgen over wat de leden willen. Het is 

inderdaad alles of niets. 

Ga je het uit elkaar peuteren dan wordt de besluitvorming onoverzichtelijk. 

 

Dan een discussie over afschrijving. Altijd ingewikkeld. In de begroting wordt afgeschreven en voor 

asfalt staat dan het hele bedrag in de begroting. Hoe zit dat? Komen we bij de begroting op terug. 

Opgemerkt wordt; In de conservatieve begroting staat er een overschot van 4000, dat kun je dan 

toch benutten? Jacqueline van der Haagen geeft aan dat je toch de nota’s zal moeten gaan betalen. 

Blijft lastig die afschrijvingen. 

 

Marieke vraagt of dit de definitieve bedragen zijn. Hebben we geleidelijkheid van verhoging 

overwogen? Ja dat hebben we.  

We zijn in een Excel behoorlijk aan het stoeien geweest welke kant we op moesten. We zijn wel 

gestart met berekenen of het kan met een geleidelijke verhoging maar dat strand op de twee grote 

projecten die we hebben.  

 

Ruud merkt op dat het nog niet nodig is om Berkhout 2 al in 2023 te gaan asfalteren. Dat klopt, staat 

op de “boodschappen lijst” En niet als zodanig op de begroting. 

 

Jan Joost ter Beek vraagt waarom het asfalt niet tot grind wordt vermalen en dan is het beter te 

onderhouden.  

Jos geeft aan dat er wel naar alternatieven is gekeken. Wat er nu ligt is grind met een laag teer. Het is 

Hoogovenpuin met een laag. Stelt niets voor. Naar het idee van Jan Joost is het te duur. 

Het Bestuur ziet geen alternatieven. Gaan we daarnaar kijken dan beginnen we weer overnieuw met 

het hele proces. Uitgave heb je natuurlijk toch. Het bestuur heeft uiteindelijk toch voor asfalteren 

gekozen. Aanvulling van Marcel van Mullem, de keuze is voor de langere termijn en dus in de 

toekomst zo min mogelijk kosten te hebben aan onderhoud in de komende jaren. 

 

Willem Pisano stelt dat het asfalt voor dertig jaar goed zou moeten zijn.  Dat is dan weer de 

afschrijvingen discussie. 

 

We gaan naar de volgende dia met de samenvatting van de voorstellen van het Bestuur. De te 

verwachtte meeropbrengst per jaar is ongeveer 10.000 euro die we kunnen benutten. 

Volgende dia is de begroting. 
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7. Voorstel begroting  
Twee-jaren begroting is gemaakt om inzicht te bieden. Het eerste jaar financieren we een aantal 

zaken voor die gedaan moeten worden. Asfalt staat erin voor 13.000 euro. Dat geld moet er zijn als 

de rekening komt. Het is een ander verhaal op de balans. Afschrijven doe je op zaken waar je jaren 

plezier van hebt. Wat je doet is een deel van de uitgave op de balans zetten als afschrijving. We 

hebben een twee jaren begroting gemaakt om de kosten te kunnen dekken. Het eerste jaar halen we 

dus geld uit de spaarrekening om de nota’s te kunnen betalen en dat komt dat het tweede jaar weer 

terug in de pot. 

Als de leden dit afwijzen dan komen we op de alternatieve begroting voor 2022. Dan zijn we niet in 

staat om het onderhoud te plegen. 

 

Bij het digitaal stemmen kun je maar 1 keuze maken, je kunt niet beide begrotingen af keuren of 

goedkeuren. 

 

Joyce heeft nog een vraag over asfalt en drainage. Moet hier niet alleen de afschrijving van beiden 

staan? Dat is toch lastig want de rekening moet toch betaald. Blijft complex die afschrijvingen. 

Volgens Jan Joost klopt het. Je moet het bedrag eerst uitgeven en dan vervolgens afschrijven. Het 

moet uiteindelijk toch betaald. Spreiding via de balans.  

 

Joyce vd Berg merkt op dat dit toch een exploitatiebegroting is? Ja.  

 

Willem Pisano merkt op dat je toch de afschrijving op de begroting zet? Lenen dan en afschrijven. Is 

daar zelf geen voorstander van. Waarom niet de leden twee jaar achter elkaar om een eenmalige 

bijdrage gevraagd? Dan hoeft de pacht niet zo ver omhoog.  

Jacqueline merkt op dat een eenmalige bijdrage toch ook een brug te ver is voor mensen die geen 

100 euro per jaar voor een tuin kunnen betalen.  

Merkt op dat de pacht niet in beton is gegoten. Willem geeft aan dat hij nog nooit meegemaakt heeft 

dat de pacht verlaagd is. Waarom dan niet een kleinere verhoging en een langere afschrijftermijn? 

De discussie begint zich te herhalen. 

Het bestuur kiest er toch voor om “geen pleisters te plakken” We willen goed besturen en daar zijn 

wij ook toe gehouden wettelijk. Daarvoor is naar ons idee deze verhoging noodzakelijk.  

Het kan zijn dat het Bestuur de verkeerde kant opgaat. Dan moet het besluit weggestemd worden. 

Willem is het wel eens met de gekozen richting maar heeft moeite met de lange termijneffecten die 

nu niet zichtbaar zijn. De zaken moeten wel gedaan worden. 

Marcel van Mullem geeft aan dat het niet alleen om de €20.000 van de eerste twee jaar gaat maar 

ook om verder onderhoud dat noodzakelijk is. Elk jaar kan de financiële situatie met de leden 

besproken worden. We willen niet potten maar onderhouden. 

Doel is een goed kwalitatief fijn complex. 

 

Willem kan zich daarin vinden maar zoekt toch naar andere opties. 

Jacqueline geeft aan dat we als bestuur natuurlijk wel een voorsprong in denken hebben op de leden. 

De moeite zit hem in het permanent lijken van de verhoging en de grootte van de verhoging die voor 

een aantal mensen toch lastig kan zijn.  

Dan zijn er twee mogelijkheden: het zit niet in je rechter achterzak, daar moeten we daar een 

oplossing voor vinden. Of je hebt gewoon geen zin in die verhoging.  

 

Het bestuur zegt toe een langere termijnplanning te gaan maken met reële bedragen.  

Over twee jaar wordt de pacht een agenda punt op de ALV. Dat wordt dan een structureel agenda 

punt. 

 

Door personen die de pacht niet kunnen betalen kan er een beroep gedaan worden op de clausule in 

de statuten. Willem geeft wel aan dat er een aantal drempels zijn om dit te vragen. In het verleden is 
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hier heel beperkt gebruik van gemaakt. Willem is toch bang dat de drempel van de verhoging te hoog 

is en tegelijkertijd ziet hij graag de zaken uitgevoerd. 

Bestuur blijft bij dit voorstel. 

 

Joyce vd Berg geeft aan dat er toch wel weinig mensen aanwezig zijn. Hoeveel mensen gaan nog een 

keer kijken naar de opname en hoeveel zijn digitaal vaardig? 

Deze discussie gaat aan die personen voorbij. Voor een leden vergadering heb je toch mensen nodig 

die meedoen. Zeker met dit soort onderwerpen. 

Jacqueline geeft aan dat er 29 mensen aanwezig zijn. Van de afgemelde personen weten we dat er 

zeker een aantal gaan stemmen. Voor deze vergadering is er geen quorum verreist. Hoeveel er gaan 

stemmen weten we ook nog niet. 

 

We blijven natuurlijk zitten met de regels voor covid 19. Bestuur is van mening dat we toch door 

moeten met dit proces omdat er echt wat moet gebeuren. We hebben altijd zorg gehad om mensen 

met de kleine beurs.  

Als we kijken naar hoe er getuinierd wordt dan is dat nu toch vooral de kleinere tuin van 50 m2. Daar 

gaat de voorkeur naar uit en dat is natuurlijk goed te behappen, ook financieel.  

 

We blijven als bestuur toch bij onze voorstellen. Tijdens de vergadering kunnen we geen voorstellen 

aanpassen omdat er al gestemd kan worden. 

 

Joyce geeft aan dat zij het zeer waardeert dat er op deze manier toch mogelijk is om een vergadering 

te houden. 

Nog een chat opmerking van Berry. Die ligt in lijn met wat er net besproken is. 

 

Joyce vraagt of een reeds uitgebrachte stem verandert kan worden. Nee dat kan niet. Je krijgt te zien 

wat je ingevuld hebt en dan staat het vast. 

 

De mogelijkheid om te stemmen staat bij “mijn gegevens”. Willem is nog even op zoek. Gevonden! 

 

We gaan naar de volgende dia. 

 

8. Voorstel aanpassing Huishoudelijk Reglement 
Aanpassing kascommissie.  
Nog niet zo lang geleden hebben we de termijn op 2 jaar gezet. Gezien de huidige voorstellen ziet het 

Bestuur graag een goede en strenge kascommissie. Vandaar dit voorstel voor een langere termijn. 

Wij zijn blij met de strenge controle. Dat geeft steun. De kwaliteit van de huidige kascommissie leden 

is ook goed, zij vullen elkaar aan. 

 

Ruud vd Bovenkamp stelt voor dat ook ruimte zou moeten zijn voor een ervaren penningmeester om 

langer aan te blijven. Wordt gesteund. 

 

Jacqueline van der Haagen geeft aan dat we van de zomer waarschijnlijk weer een ALV zullen 

houden. In het kader van de WBTR worden de statuten tegen het licht gehouden. Een van de zaken 

die daarin geregeld worden zijn de zittingstermijnen. Bestuur verwacht nog dit jaar dit voor te 

leggen. Aan de leden In een dergelijke vergadering is wel een quorum verreist. Komen we nog op 

terug. 

 

Tweede voorstel 

Houtkachels. Er zijn klachten over wanneer er gestookt wordt en wat er gestookt wordt. Als er bij 

mist gestookt wordt is het extra lastig. Wij hebben gemeend dat we met de hout stook moeten gaan 
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stoppen. Er mogen geen nieuwe kachels meer bij. De uitstoot van bestaande kachels moet gefilterd. 

Vandaar het huidige voorstel. 

Ruud vult aan dat er nu geen sanctie is en geen controle. Zou er wel moeten zijn.  Artikel zou dus 

aangescherpt moeten worden.  

Voorstel is toch om dit ongewijzigd in stemming te brengen mede gezien het feit dat we dit jaar 

opnieuw het huishoudelijk reglement ter tafel zullen brengen. Onze verwachting is dat we dat dan 

weer in een fysiek vergadering kunnen doen.  

In ieder geval hebben twee tuinders al hun houtkachel verwijderd. De rest zal wel aangesproken 

worden. 

 

Willem Pisano merkt op dat het misschien verstandig is om gewoon te verbieden. Houtkachels zijn 

vervelend voor de omgeving maar een gaskachel kan gevaarlijk zijn voor de gebruiker. 

Koolmonoxide, ontploffingen. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het huisje. We 

kunnen er een keer op wijzen in de nieuwsbrief. 

 

Els Stumpel merkt op dat er met mist gestookt wordt.  

Er mag in Nederland niet gestookt worden met mist. Dat wordt zelfs gemeld op de radio. Aanspreken 

blijkt af en toe toch lastig. 

 

Willem heeft nog een digitaal handje staan. Dat bleek een oud handje. 

Jacqueline geeft aan zij het ontzettend spannend vond om te doen maar het is reuze mee gevallen 

zeker omdat iedereen heel erg constructief is geweest waardoor het een goede vergadering is 

geworden. Waarvoor dank! 

Er zijn complimenten voor het proces en de vergadering. Ook de ondersteuning wordt als fijn 

ervaren. 

 

Joyce vd Berg merkt op dat zij heel graag ook bij een fysieke vergadering online aanwezig zou willen 

zijn. Dat moeten we uitzoeken of dat kan. 

 

Laatste dia betreft het stemformulier.  

Elke vraag moet beantwoord worden. Alle antwoorden komen in een bestand terecht. Je kunt maar 

één begroting goedkeuren.  

 

Willem valt het op dat er weinig mensen aanwezig zijn met een niet Nederlands achtergrond. Is de 

vergadering dan wel representatief? 

 

Jacqueline geeft aan dat we geen kans zien om hier nog meer aan te doen. Het enige is dan nog 

mensen persoonlijk vragen om te komen. Willem vraagt wat er gebeurd als je niet digitaal bent? 

Jos Mol geeft aan dat alle mensen zonder e-mail een brief met stemformulier in de bus hebben 

gehad.  

In het zicht van de haven kun je eigenlijk niet meer van het proces afwijken. Nogmaals: de mensen 

zonder e-mail hebben een brief in de bus gehad. Daarnaast zijn er ook van mensen die wel een email 

adres hebben die een stembrief hebben ingestuurd. 

 

De vergadering wordt gesloten. We zijn slechts 6 minuten uitgelopen. Iedereen wordt heel hartelijk 

bedankt voor de aanwezigheid en de constructieve vraagstellingen. 

 

9. Sluiting 
 

Tot op de tuin! 

================================================================================== 



Volkstuindersvereniging Hoorn en Omstreken 

Groene	boek	2023	 Pagina	25	
 

Agendapunt 4: Jaarverslag secretaris 
 
Nadat onze vorige secretaris, Marian Schol, haar functie statutair had neergelegd zijn haar taken 

door de overige bestuursleden tijdelijk overgenomen en is men op zoek gegaan naar een opvolger. 

In juli heeft Jan Peerdeman zich aangemeld als aspirant-bestuurslid en is toen begonnen als 

waarnemend secretaris. 

Vanaf augustus heeft hij de bestuursvergaderingen bijgewoond en de taken van secretaris 

waargenomen. 

Het is de bedoeling dat hij op de Algemene Ledenvergadering van 24 januari 2023 officieel wordt 

gekozen als bestuurslid en daarna als secretaris in het bestuur plaatsneemt. 

Het bestuur heeft in 2022 maandelijks met elkaar vergaderd. Van deze vergaderingen zijn notulen 

gemaakt en er wordt maandelijks ook een actielijst opgesteld. 

Ook wordt er iedere maand een besluitenlijst vastgesteld. 

Na goedkeuring worden de notulen door de secretaris in het archief op de website geplaatst. 

Onder het item Bestuur stukken worden ook de besluitenlijst, actielijst en de agenda op de website 

gezet. Dit ter ondersteuning van het bestuur. Deze stukken zijn niet publiekelijk toegankelijk. 

Inkomende e-mails werden door de secretaris beantwoord en/of zo nodig doorgestuurd naar de 

desbetreffende verantwoordelijke personen. 

Op 8 februari 2022 is de Algemene Ledenvergadering middels een digitale Zoommeeting gehouden. 

De notulen van deze ALV zijn apart opgenomen in het Groene Boek 2023. 

De nieuwsbrief is maandelijks uitgekomen en wordt vanaf september verzorgd door Carla Kooiman. 

Naast de lopende zaken heeft het bestuur zich ook beziggehouden met de herziening van de statuten 

en het Huishoudelijk Reglement. 

De voorstellen daartoe staan deels op de agenda van de ALV. 

 

Tot zover dit jaarverslag van uw waarnemend secretaris. 

 

Jan Peerdeman  

 
 
Agendapunt 5: Financiën, jaarstukken boekjaar 2022 

Toelichting op de boekhouding 2022 
De boekhouding was in 2022 wat bewerkelijker door de vele activiteiten en door in het lopende jaar 

2020/2021 doorgevoerde verhoging van pacht en jaar bijdrage. 

We hebben de lijn van onderhoud en vernieuwing aan en op het terrein ook dit jaar doorgezet en 

maar liefst vijf projecten uitgevoerd. 

o Asfaltering Berkhout 1 

o Drainage Berkhout 1 

o Elektraproject Berkhout 1 

o Elektraproject Lijndraaier 

o Hofjestuin 

Daarnaast hebben wij een aantal tuinen laten opknappen zodat die voor uitgifte beschikbaar zijn 

gekomen. Voor zover mogelijk hebben vertrekkende tuinders hiervoor hun borg ingeleverd en/of de 

kosten betaald. Zo is toch een deel van de kosten verhaald.   

Omdat de kosten voor de asfaltering flink omlaag konden door in overleg met de asfalteerder de laag 

niet zo dik te maken was er ruimte voor de andere projecten.  

En die hebben we dus uitgevoerd in 2022 i.p.v. 2023. 
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Inkomsten 
- De kantine komt langzaam weer opgang en daarmee de opbrengst 

- De opbrengst van de winkel is relatief laag omdat er meer meststoffen waren ingekocht dan 

verkocht. Die winst halen we dan in 2023 in. 

- Rente is er natuurlijk niet geweest maar staat daar omdat die in de boekhouding 2021 niet 

verwerkt is in het saldo en anders sluiten de getallen niet aan. 

- Van één tuin hebben we de opbrengst van het huisje (€ 1000,-) gebruikt voor de 

opruimkosten. Dit was wat lastig te verwerken in de boekhouding. De kosten die daar 

tegenover staan vinden we terug in de opruimkosten. 

 
Uitgaven: 

- De afschrijvingen zijn duidelijk toegenomen door de projecten die we hebben gedaan. Zie 

pagina financieel verslag 

- Vergaderkosten zijn dit jaar op verzoek van de kascommissie geboekt op Administratie en 

vergaderingen. De grootse post was de ALV met portokosten en gebruik van de Studio. 

- De kosten voor onderhoud Berkhout zijn voor het grootse deel verkeersborden. 

- Het nieuwe onderwerp “Opruimkosten” is ingevoerd omdat we daar veel aan hebben 

uitgegeven. Nieuw beleid van bestuur is om snel weer een aantal tuinen te kunnen uitgeven 

door zo snel mogelijk op te ruimen, en dat is ook gebeurt.  

- Het waterverbruik op Berkhout is met 369 m3 nog erg hoog. Dat is evenveel als 1.845.000 

volle plastic bekers koffie of thee. Dat vinden we een beetje veel. De vraag is dus of er nog 

veel leden toch kraanwater gebruiken voor de bevloeiing of dat we ergens lekkage hebben. 

Met een stijgende waterprijs (30%) is dit zorgelijk. 

- Van de spaarrekening is, zoals afgesproken op de ALV, € 6000,- opgenomen om de projecten 

voor te financieren. Dit “voorschot” wordt in 2023 teruggeboekt en vindt u dus ook terug op 

de begroting. 

 

Jos Mol, penningmeester 
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Resultatenrekening 
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Balans 
 

Op de balans staan de afschrijvingen en het vermogen van de vereniging. Afschrijvingen pas je toe op 

grote uitgaven waar we jarenlang plezier van hebben en die over het algemeen bezittingen zijn die in 

de loop der tijd hun waarde verliezen. Jaarlijks verminderen we die bedragen en dat noemen we 

afschrijvingen. Dat gebeurt meestal in de loop van 10 jaar. Of dit voor onze projecten ook geldt was 

wel een discussiepunt met o.a. de kascommissie. Uiteindelijk hebben we een boekhoudbureau om 

advies gevraagd en men adviseerde afschrijven. Dat afschrijfbedrag gaat als post naar het resultaat 

en de restwaarde gaat naar vermogen. 

Door dat afschrijven worden dus de grote uitgaven niet ineens afgeboekt waardoor het resultaat dus 

hoog is en het vermogen ook groeit. 

Een ander punt is de waarde van de grond. Die stond jaren voor € 93.644,- in de balans maar de 

discrepantie met geschatte waarde (WOZ) werd te groot. Daarom is dit aangepast. De WOZ-waarde 

kan fluctueren dus we zijn daar iets onder gaan zitten.  

Voor het eerst is ook de waarde van de grond van de Lijndraaier opgenomen.  

Alles bij elkaar dus grote verschuivingen in de balans en vermogen. Het vermogen zit in grond en 

voor een klein deel in de infrastructuur. 

 

Afschrijvingen 
 

 
 
 
Waarde van de gezamenlijke borg bedragen 
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Balans 
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Agendapunt 6: Verslag controle financiële administratie over het boekjaar 2022 
 

Verslag controle financiën 

 

Beste leden, tijdens het proces van de controle van de financiën is er ongelukkigerwijs in de 

communicatie een en ander stroef verlopen. Daardoor is er een situatie ontstaan die voor beide 

partijen niet werkbaar was. De kascommissie heeft haar mandaat teruggegeven.  

Wettelijk gezien is het mogelijk om de boeken door een extern financieel bureau te laten 

controleren. Deze weg heeft het bestuur gekozen. Bijgaand de rapportage van het bureau.  

Alle partijen betreuren de situatie.  

  

Jos Mol, penningmeester 

 

 

 

Volkstuindersvereniging Hoorn en Omstreken T.a.v. de heer Jos Mol 
Per mail : penningmeester@vtvhoorn.nl  

Hoorn, 12 januari 2023  

Referentie : AB/ab 1163-2022 BRFD1611 Betreft : Onderzoek financiën, jaarstukken  

Geachte heer Mol, beste Jos,  

Hierbij doe ik verslag van de werkzaamheden met betrekking tot de financiën en jaarcijfers, 
ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering.  

U heeft mij een aantal gegevens ter beschikking gesteld, waaronder de boekhouding welke 
gevoerd wordt in een uitgebreid en uitgebalanceerd excel model, de bankafschriften, 
overzicht en totstandkoming van de door de leden te betalen facturen, alsmede het Groene 
Boek.  

Naar aanleiding van uw verzoek heb ik als hoofd-doelstelling van het onderzoek gesteld een 
eerste algemene indruk te verkrijgen van de boekhoudkundige werkzaamheden, resulterend 
in de jaarstukken.  

Daartoe heb ik kennis genomen van het door u gebruikte excel model. De werking van het 
model geeft een zeer verzorgde indruk, zonder heel diep op de detailboekingen in te gaan op 
dit moment. Dat kan in een later stadium desgewenst uitgebreider worden gedaan, mogelijk 
ook in samenwerking met een kascommissie. De totstandkoming van de balans en de 
resultatenrekening is goed te volgen en overzichtelijk. De balans geeft een duidelijk beeld 
van de bezittingen en daarmee het vermogen.  

Tijdens ons persoonlijk gesprek hebben we een aantal posten nader besproken.  

1. In het boekjaar zijn meerdere grote investeringen gedaan, waarvan de asfaltering, 
drainage en de elektravoorzieningen de grootste zijn. Er is voor gekozen om deze 
investeringen over meer jaren af te schrijven. Ik kan me goed vinden in deze 
werkwijze.  

2. In het boekjaar zijn de gronden opgewaardeerd, waardoor het vermogen beter wordt 
weergegeven.  
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3. Het kas- en bankverkeer. Het kasverkeer is tot een minimum beperkt, derhalve lopen 
de inkomsten en uitgaven nagenoeg geheel via de bankrekening. Dat is in mijn optiek 
zeer positief. De op de balans opgenomen eind-saldi van de bank sluiten aan met de 
bankafschriften. Daarmee zijn alle inkomsten en uitgaven in de boekhouding 
verantwoord.  

4. Het Groene Boek, waarin de cijfermatige hoofdstukken zijn opgenomen, is uitgebreid 
en overzichtelijk en mijns inziens van hoog nivo.  

Het onderzoek en het gesprek geven mij aanleiding om te stellen dat mijn hoofd-doelstelling 
is behaald. Mijn indruk is dat de boekhouding zeer verzorgd is gevoerd en dat dit heeft geleid 
tot een overzichtelijke en inzichtelijke balans en resultatenrekening.  

Voorts heb ik nagedacht over de beoordeling van de cijfers in de toekomst. Het verdient 
aanbeveling om permanent een kascommissie te formeren, conform de statuten. Daarbij is 
het wenselijk leden te kunnen benoemen die ervaring hebben met cijfers, balansen, etc.. 
alsmede is het wellicht wenselijk die kascommissie bij de uitvoering van haar 
werkzaamheden te laten ondersteunen danwel te laten bijstaan door een extern buro. Mocht 
u daar een gesprek over willen voeren, dan verneem ik dat graag van u.  

Tot zover mijn bijdrage op dit moment en erop vertrouwend dat uw verzoek aan mij hiermee 
heeft geleid tot het gewenste resultaat.  

Met vriendelijke groet,  

Arian Blokdijk  

 
 
 

 

Het bestuur stelt de ALV voor op basis van de brief van BWF het financiële verslag goed te keuren en 
decharge te verlenen.  
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Agendapunt 7: Begroting 2023 ter goedkeuring 
 

Begroting 2023   
 

 
 

 

 Inkomsten 2023    
 

 Pacht    €   27.037 
 

 Lidmaatschap   €     6.000  
 

 Winkel   €        700  
 

 Kantine   €        500  
 

 Rente Spaarrekening   €          30  
 

 Totaal inkomsten   €  34.267  
 

    
 

 Uitgaven 2023    
Toelichting 

 Boekingspost    
 

 Administratie  en vergaderkosten   €     1.600  Kosten notaris en 2 maal ALV in 2023 

 Bankkosten  
 €        400  

Bankkosten stijgen door het doorberekenen 

van de controle op witwassen 

 Bestuurskosten   €        300  
 

 Belastingen   €     1.007  
 

 Afvalverwijdering   €        300  
 

 Drainage onderhoud   €        500  
 

 Elektragroep, onderhoud netwerk   €     1.000  
 

 Elektra verbruik Berkhout (Vattenfal)   €     1.300  Energieprijzen zullen blijven stijgen 

 Elektra verbruik Lijndraaier (Essent)  
 €        200  

Schatting, er is nooit elektra beschikbaar 

geweest 

 Gasflessen Konkelboet   €        200  
 

 Gebouwen onderhoud   €        300  
 

 Water en elektra project Lijndraaier   €     4.500  
 

 Mach.onderh.rep.brandst.   €        500  
 

 Onderhoud Lijndraaier   €        500  
 

 Onderhoud Berkhout    €     1.500  Tuinen opknappen 

 Aanpassen composthoop   €        500  
 

 Ongediertebestrijding  
 €        600  

De wet is per 2023 veranderd, bestrijding 

verreist een opleiding 

 Paden en wegen   €     3.000  Hoofdpad B 2 

 Hofjesplan   €        200  
 

 Fietspoort Berkhout   €     1.500  Eerst met de leden overleggen 

 Terug naar reserve  

 €     6.000  

Dit bedrag is verleden jaar van de 

spaarrekening gekomen om te gebruiken voor 

asfaltering 

 Verzekeringen vereniging   €     2.400  
 

 Waterrekening Berkhout   €        400  Water wordt in 2023 30% duurder 

 Waterrekening Lijndraaier   €        110  
 

 Watergroep   €        600  extra watermeters en onderhoud 
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 Bomen onderzoek   €        800  
 

 Pergola plan   €     2.000  Eerst met de leden overleggen 

 Riet bestrijding, onderzoek en uitvoering   €     2.000  
 

 Totaal uitgaven   €  34.217  
 

    
 

 Financiële ruimte in 2023  

 €           50  

Resultaat als beide aan de leden voorgelegde 

projecten doorgaan. Zo niet dan wijzigt dit 

bedrag 

 
 
Mondelinge toelichting plannen verfraaiing terras Konkelboet,”Pergola plan” 
 
Mondelinge toelichting idee fietspoort Berkhout 
 
 
 
Agendapunt 8: Schets meerjaren planning onderhoud complexen 
 

Het bestuur heeft zich gebogen over het toekomstige onderhoud en komt tot de volgende planning 

en financiële invulling: 

 

Meerjaren planning  
   

 Inkomsten  2024 2025 
 

 Pacht    €  27.037   €  27.037  
 

 Lidmaatschap   €     6.000   €     6.000  
 

 Winkel   €       700   €       700  
 

 Kantine   €       500   €       500  
 

 Rente Spaarrekening   €          30   €          30  
 

 Totaal   €  34.267   €  34.267  Bij ongewijzigd beleid 
    

 Uitgaven  2024 2025 
 

 Boekingspost structureel      
 

Administratie en vergaderkosten  €       600   €       600  
 

Afvalverwijdering  €       350   €       350  
 

Bankkosten  €       450   €       475  
 

Belastingen  €    1.100   €    1.200  
 

Bestuurskosten  €       300   €       300  
 

Sparen  €    2.500   €    2.500  Appeltje voor de dorst 

Drainage onderhoud  €       500   €       500  
 

Electragroep onderhoud  €       750   €       750  
 

Electra Berkhout (Vattenfal)  €    1.700   €   1.900  De verwachting is dat de prijzen blijven 

stijgen 

Elektra Lijndraaier (Essent)  €       400   €       500  Idem 

Gas  €       220   €       230  
 

Gebouwen onderhoud  €       600   €       600  
 

Mach.onderh.rep.brandst.  €       500   €       500  
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Onderhoud Lijndraaier  €       500   €       500  
 

Onderhoud Berkhout   €       800   €       800  
 

Ongediertebestrijding  €       400   €       400  
 

Verzekeringen vereniging  €   2.600   €    2.700  
 

Waterrekening Berkhout  €       500   €       600  Water wordt steeds duurder 

Waterrekening Lijndraaier  €       125   €       130  
 

 Boekingspost incidenteel      
 

Aanpassen composthoop (fase 2 en 3)  €       500   €       500  Compartimentering 

Paden fase 2 (Konkelboet naar achter)  €    5.000    
 

Paden fase 3    €     3.000  
 

Sociale activiteiten  €   2.500    Jubileum 

Bomen onderhoud  €   4.000    Uitvoering resultaat inventarisatie 2023 

Riet bestrijding  €   2.000   €       500  Riet zal een probleem blijven en wordt dan 

een structurele post 

Asfalt onderhoud    €  15.000  Parkeerterrein(en) onderhouden 

Totaal structureel en incidenteel  €  28.895   €  34.535  
 

Financiële ruimte  €    5.372  -€   268 
 

 

 

Toelichting en prioriteit, mondeling
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Agendapunt 9: Samenstelling kascontrole commissie voor boekjaar 2023 
 
Wettelijk gezien moet de vereniging een financiële controle commissie hebben van minimaal 2 leden. 

De boekhouding staat in een Excel format. We hebben momenteel één aanmelding van iemand die 

hier mee om kan gaan. Voor de commissie is het toegestaan om zich door een boekhoudbureau te 

laten ondersteunen.  

De voordracht wordt op de Algemene Leden vergadering gedaan. 

 

 
Agendapunt 10: Voordracht benoeming (nieuwe) leden Bestuur 2023 
 

Het schema van aftreden is functie gebonden, indien iemand een functie overneemt blijft het 

schema van aftreden ongewijzigd. 

Statutair treedt de penningmeester af, Jos Mol is herkiesbaar. 

Het bestuur stelt voor om Jos Mol te herbenoemen als bestuurslid. 
 

Statutair is de secretaris in 2022 af getreden en hebben wij halverwege het jaar in klein comité op 

gepaste wijze en op gepaste afstand afscheid genomen met een cadeau. 

 

De heer Jan Peerdeman heeft zich beschikbaar gesteld voor deze positie. Jan stelt zich in 

onderstaand stukje voor. 

Het bestuur stelt voor om Jan Peerdeman te benoemen als bestuurslid, hij neemt daarbij de plaats in 
van Marian Schol. 
 

 

Even voorstellen. 
Mijn naam is Jan Peerdeman, ik ben 68 jaar en woon sinds maart 2018 in Hoorn. 

Daarvoor woonde ik in Hem en heb daar samen met mijn broer jarenlang een aannemingsbedrijf in 

de voormalige melkfabriek De Volharding gehad. 

Nadat mijn vrouw in 2017 overleed heb ik ons huis in Hem verkocht en een mooi appartement aan 

het eind van het Kleine Noord en lekker dichtbij het station gekocht. 

Ik heb mij toen ook direct aangemeld als lid van de volkstuindersvereniging en al in november 2017 

kreeg ik een tuin van 300 m2 op Berkhout 2 aangeboden. 

Op die tuin tuinier ik nu dus alweer 5 jaar tot volle tevredenheid. 

In 2019 heb ik een nieuwe kas neergezet met 2 grote vaten erbij waarin ik totaal 2000 liter 

regenwater kan opvangen. 

Hoewel ik een grote compostbak op mijn tuin heb ben ik ook lid van de taakgroep Composthoop.  

(NB. We kunnen nog een paar mensen gebruiken) 

Op de tuin werk ik uitsluitend biologisch, zonder gif, kunstmest en netten. 

Naast groenten heb ik ook kruiden , bloemen en fruitbomen op mijn tuin staan. 

Al met al is het een hele leuke hobby die mij veel voldoening geeft. 

Naast tuinieren mag ik ook graag wandelen, fietsen, koken, lezen, beeldhouwen en zingen in het koor 

Shantymen Kaap Hoorn. 
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Bestuur: schema van aftreden: 

 

Functie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Voorzitter (JvdH) X   X   X 

Secretaris   X   X   

Penningmeester (JM)   X   X  

Alg. lid 1 BHW (MvM) X   X   X 

Alg. lid 2 BHW (TvD)  X   X   

Alg. lid 3    X   X  

Alg.lid 4 (optioneel)    X   X 

 

 

Agendapunt 11: Voordracht benoeming (nieuwe) leden Geschillencommissie per 2023  
 
Henk Koerts is dit jaar statutair aftredend. Aan alles komt een einde, Henk Koerts heeft besloten zich 

na heel wat jaren trouwe dienst niet meer verkiesbaar te stellen voor de geschillencommissie. Henk 

heeft vanaf januari 2017 deel uitgemaakt van deze commissie.  

De heer Ronn Hettinga, tuin 141 Lijndraaier, heeft zich beschikbaar gesteld.  
 

Het bestuur draagt de heer Ronn Hettinga tuin Lijndraaier voor als lid van de geschillencommissie. 
 
Leden geschillencie. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Renée Lewis X   X   

Kees van Meel  X   X  

Henk Koerts   X   X 

 

 
 
Agendapunt 12: Aanpassing Huishoudelijk regelement 
	
Aanpassingen HH voor te leggen aan de Algemene leden vergadering januari 2023. 

Ieder voorstel begint met de weergave van het huidige artikel met daaronder hoe het nieuwe artikel 

er uit gaat zien. In een aantal gevallen verandert een artikel niet maar wordt het bedoelde duidelijker 

omschreven. 

Artikel 2  
Taakgroepen 
a) 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. 
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e) Bij 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. 

 

Artikel 2 Taakgroepen.  

Voorgestelde wijzigingen: Taakgroepen en werkbeurten 
 

Lid c: Vervallen laatste regel.  

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. 

Lid e: aanpassen van de hoogte van de boete naar 30 euro met een maximum van 120 euro per jaar. 

 

+++++ 

Artikel 12 
Wintergroente en beëindigen lidmaatschap 
Beëindigt iemand zijn of haar pacht, dan is de nieuwe pacht(st)er verplicht de wintergroenten tot 1 

februari ten behoeve van de vorige pacht(st)er te laten staan, tenzij anders is overeengekomen. 

Voorgestelde wijziging: artikel 12 laten vervallen.  

Daarmee vervalt automatisch de achtergebleven wintergroente aan de nieuwe pachter 

 

+++++ 

 

Voorgestelde wijziging: Nieuw artikel 12. 
Losse grond aanbrengen op onze complexen is vanaf 1-1-2023 alleen toegestaan met een 

schoongrondverklaring. De actie dient ruim van tevoren aangemeld te worden bij de secretaris. De 

kopie van de verklaring moet voor het storten verstrekt worden aan de secretaris. (In zakken 

verpakte grond is al gecontroleerd en dus toegestaan.) 

Als het noodzakelijk is de grond te (laten) verwijderen zijn alle daar uit voortvloeiende kosten voor 

rekening van de tuinder.  

+++++ 

Artikel 15 
Betreden van tuinen 
Voor de handhaving van de goede orde hebben bestuursleden en de door het bestuur gemachtigden 

het recht te allen tijde de tuinen te betreden, althans mag hen de toegang niet worden geweigerd. 

Voorgestelde verduidelijking: Toevoegen: De toegang mag niet worden belemmerd door een hek 

dat op slot zit. 

+++++ 

 

Artikel 16 
Wat we van ieder tuinder vragen  

Iedere tuinder is verplicht; 

a) Bij de ingang van de tuin duidelijk zichtbaar het tuinnummer te vermelden. 
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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.  

c) 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. 

d) De verenigingspaden, grenzend aan de tuin, onkruidvrij te houden. 

e) 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. 

f) Voor en onder de verenigingshaag de tuin regelmatig onkruidvrij te houden, en de graskant recht 

af te steken. 

g) Bomen, struiken en andere gewassen zo ver van de verenigingshaag en de tussengrens af te 

planten, zodat andere tuinders hier geen hinder van ondervinden. 

h) Indien nodig, de door ziekten of ongedierte aangetaste planten en bomen te vernietigen. 

i) De gepachte grond gevarieerd te bebouwen. 

j) 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. 

k) 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. 

l) De instructies opgelegd door de taakgroep Aardappels uit te voeren. Niet uitvoeren heeft sancties 

tot gevolg. 

 
Voorgestelde wijziging: 
Lid e toevoegen: Indien de verenigingshaag na twee aanmaningen niet op hoogte is gebracht, wordt 

dit opgelost door de haag te laten snoeien tegen commercieel tarief. De kosten worden bij de 

tuinder in rekening gebracht. De verenigingshaag is de haag aan de kant van het doorgaande 

pad(en). 

Voorgestelde verduidelijking:  
Lid g toevoegen: Bomen moeten op minimaal twee meter afstand van de tuingrens worden gepland. 

Voor heesters en struiken die niet hoger kunnen groeien als drie meter, geldt een minimale afstand 

van 50 centimeter tot de erfgrens.  

Hagen tussen de tuinen mogen niet hoger zijn als 1 meter. Voor bestaande situaties die niet aan deze 

regels voldoen geldt dat er geen hinder mag zijn voor de buren als deze situatie gehandhaafd blijft. 

Schaduwwerking van de hagen tussen de tuinen waardoor de groei van gewassen in de 

aangrenzende tuin belemmerd wordt, wordt als hinder beschouwd. In dat geval dient de hoogte van 

de haag tot 1 meter te worden teruggebracht. Bij vertrek van de tuinder moet voor oplevering de 

tussenhaag op 1 meter gesnoeid worden. Bij gezamenlijk eigendom van de heg heeft de buurtuinder 

hier een stem in. 

Voorgestelde wijziging: 
Lid l toevoegen: Indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd is het bestuur gerechtigd de 

aardappelen te laten verwijderen tegen commercieel tarief. De kosten worden bij de tuinder in 

rekening gebracht.  

++++  

 

Artikel 18 lid 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. 

Voorgestelde wijziging: artikel 18 lid e laten vervallen. 

+++++ 
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Artikel 20 
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 18 lid a zijn verplicht zich te 

wenden tot de taakgroep Bouw. De taakgroep Bouw is bevoegd namens het bestuur toestemming 

te verlenen voor de bouw van getimmerte uitgaande van het door het bestuur vastgestelde 

bouwprotocol. 

d) Leden van de taakgroep Bouw zijn gerechtigd tuinen te betreden voor (bouw)inspectie. 

Voorgestelde wijziging: artikel 20 lid b wijzigen in: “De leden van de taakgroep Bouw worden door 

het bestuur (her)benoemd voor telkens drie jaar“ 

Voorgestelde verduidelijking: toevoegen lid c: Het bouwprotocol wordt door het Bestuur vastgesteld 

na overleg met de leden van de taakgroep Bouw. 

+++++ 

 

Artikel 26 
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. 

Voorgestelde verduidelijking: Indien boetes niet voldaan worden, rekeningen niet betaald, 

aanwijzingen herhaaldelijk niet opgevolgd worden kan het bestuur besluiten over te gaan tot incasso 

en/of tot ontbinding van de pachtovereenkomst. 

 

 
Agendapunt 13: Voortgang over de modernisering van de statuten en huishoudelijk reglement in 

kader van de WBTR  
Dit punt wordt ook mondeling toegelicht. We hebben het afgelopen jaar niet heel veel vorderingen 

gemaakt. Op 17 januari hebben we een gesprek met de notaris over het eerste concept Statuten 

nieuwe stijl.  

De hoofdlijnen van de veranderingen zijn:  

- Modernisering van het taalgebruik zodat een en ander wat begrijpelijker wordt 

- Tegemoetkomen aan de eisen van de WBTR 

- Opheffen van aspirant-lid, ooit in het leven geroepen om te beoordelen of iemand wel netjes 

tuinierde. Maar er zijn voldoende regels om een niet functionerende beginnende tuinder aan 

te spreken en door ervaren tuinders die van elders komen wordt dit als onprettig ervaren. 

- Duidelijker regels rondom geschillencommissie (WBTR) 

- Duidelijk omschrijven welke leden stemgerechtigd zijn (WBTR) 

 

De procedure is in vogelvlucht:  

- Na 17 januari komt er een tweede concept,  

- Bespreken tweede in bestuur en vervolgens met de notaris,  

- Opnieuw bespreken in bestuur,  

- Akkoord binnen bestuur (of nog een keer heen en weer).  

- Voorleggen aan de ALV. Voor een wijziging van de statuten is een quorum verreist. Indien dit 

niet gehaald wordt volgt er een tweede ALV. De tweede maal is het quorum niet verreist. 
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Het overzicht met contactpersonen van de diverse taakgroepen en commissies kunt u vinden op de 
website. 
 

 

Activiteitenkalender 2023 

7 Jan. nieuwjaarsreceptie 

21 jan. afhalen bestelling zaden en meststoffen  

24 jan Algemene ledenvergadering 

4 mrt afhalen bestelling pootaardappelen 

 
 


