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Tuindersinfo
VOORWOORD 
 

In verband met de algemene jaarvergadering op 
woensdag 23 maart 2016 verschijnt de 
Tuindersinfo dit keer een paar weken eerder. 

In deze Tuindersinfo vindt u dan ook de 
jaarverslagen van de diverse complexen en de 
jaarverslagen van de algemene vereniging. Ook 
de agenda voor de algemene jaarvergadering 
vindt u in deze Tuindersinfo. 

Veel leesplezier. 
De redactie. 
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BESTUUR 

Voorzitter:  Andries J.M. de Jong 
Email: voorzitter@volkstuinwoerden.nl 
Secretaris:  Anton Janmaat 
Email: secretaris@volkstuinwoerden.nl 
2e Secretaris:  Annemiek van der Vijver 
Email: annemiekstek@casema.nl 
Penningmeester:  Bart Briedé 
Email: penningmeester@volkstuinwoerden.nl 

TUINCOMMISSIE VOORZITTERS 

Breeveld:  Joop Dingemanse 
Email: breeveld@volkstuinwoerden.nl 
Parkzicht:  Ad Pronk 
Email: parkzicht@volkstuinwoerden.nl 
Waardsedijk:  Klaas Amerongen  
Email: waardsedijk@volkstuinwoerden.nl 

REDACTIE 
 

Klaas Amerongen 
John de Ruiter 
redactie@volkstuinwoerden.nl 

3



Van het bestuur 
Beste tuinders, op woensdag 23 maart om 20:00 uur gaan we weer een verenigingsjaar afsluiten. 
Deze Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden in het nieuwe clubhuis van Parkzicht. Op dit 
moment gonst het van activiteit, want de secretarissen en penningmeesters moeten hun 
jaarstukken inleveren voor publicatie in Tuindersinfo en de redactie moet er weer iets moois van 
maken. 

AVVN themabijeenkomsten. Onze vereniging heeft hier actief aan deelgenomen. De eerste ging over 
het professioneel uitgeven van een verenigingsblad. Het bleek dat het AVVN zijn toevlucht heeft 
gezocht bij dezelfde uitgever als waar wij al zaten. Niettemin vormde de bijeenkomst een 
waardevol ijkpunt voor ons. Een andere themabijeenkomst ging over de vereniging en de interne 
regels; het toepassen van statuten en reglementen. Dit was een zeer interactieve sessie, geleid door 
hoogleraar Marjan Olfers. De aanwezigen hadden uitgebreid de gelegenheid hun praktijkvragen te 
stellen en beantwoord te krijgen. Hilarisch was Marjan’s typering van verschillende typen 
bestuurders: Bokito (ik maak het meeste lawaai, dus ik ben de baas) en de struisvogel (is hier wat 
gebeurd dan, daar weet ik niks van). 

Er komen nog meer van deze 
bijeenkomsten: zie het laatste nummer van 
de Tuinliefhebber (2015 nr 4, pagina 31) en 
ook de website van het AVVN (AVVN.nl). 
Sommige bijeenkomsten liggen meer op het 
pad van een Tuincommissielid, bijvoorbeeld 
die over het taxeren van tuinhuizen, maar 
andere zijn attractief voor een groter 
publiek, zoals de themabijeenkomst over de 
wintersnoei. Inschrijving graag via uw 
Tuincommissie. Het aantal beschikbare 
plaatsen is beperkt. 

Andries de Jong 
voorzitter 

 

Winter op Ons Stekkie. 
Hoewel de meeste tuinactiviteiten stilliggen is er toch behoorlijk wat te doen op het complex. Veel 
tuinders werken zich in het zweet om de geleverde mest naar de tuinen te kruien. Voor sommige 
tuinders is dat een behoorlijke klus want reken maar uit; vanaf de parkeerplaats naar de verste tuin 
is een afstand van meer dan 250 meter. Maar goed, je moet er wat voor over hebben. Inmiddels zijn 
meer dan 1000 kruiwagens (waarvan +/- 600 champost) over de tuinden verspreid. 

Met de winter zelf wil het maar niet vlotten. Zo nu en dan een graadje nachtvorst en vorige week 
zowaar een paar echte vorst dagen.  Voor de rest regent het veel warm water en met temperaturen 
van soms 15 graden lijkt het wel  herfst.  Vlak na zoveel regen valt het wel meteen op dat een aantal 
plaatsen op het terrein een opknap beurt nodig hebben. Zo zijn er een zestal plekken op de 
hoofdpaden die enigszins opgehoogd moeten worden en ook het parkeerterrein (zijde waardse 
dijk) is behoorlijk modderig en verzakt. 

Over onderhoud gesproken; het afgelopen jaar zijn er enkele gebreken ontdekt aan ons 
clubgebouw. Om te inventariseren wat voor gevolg die gebreken kunnen hebben en ons te 
adviseren met betrekking tot het aanpakken en herstellen van die gebreken heeft de commissie 
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besloten een aannemersbedrijf in te schakelen.  De inspectie heeft inmiddels plaatsgevonden en 
zodra de resultaten bekend zijn volgt nadere informatie. 

Tenslotte wil ik u een bijzonder voorval niet onthouden. Vorige week donderdag , kaart avond in 
Ons stekkie, een aantal leden carpoolt van de Irisstraat naar de tuin en terug. Ook nu was dat weer 
het geval. Gert Jansen  rijdt en Joop de Wilde en Johan Lalmahomed rijden mee. Johan helpt Joop 
met instappen en neemt de loopkruk van Joop en legt deze achterin de auto.  Johan doet de klep 
dicht en de auto gaat rijden. Johan blijft zwaaiend achter op de parkeerplaats. Bijna bij de tuin 
vraagt Joop aan Gert “wat is die Johan stil vanavond, hij zou toch niet ziek zijn?” Op dat moment 
komen ze erachter dat Johan helemaal niet in de auto zit.  Inmiddels had Johan z’n eigen auto maar 
gepakt en was toch nog op tijd voor het kaarten.  

Ik hoop dat het  (regent al )weer snel verbetert en we onze voorjaar activiteiten kunnen gaan 
oppakken. 

Klaas van Amerongen. 

 

Nieuwjaarsreceptie d.d. 9 januari 2016 in 
KOMKOMMERIN op 

PARKZICHT 
 
Wederom was de winter ver weg op deze zaterdagmorgen. Een ieder die al aan het spitten was 
geslagen keek toch wel reikhalzend uit of er een beetje vorst zou komen zodat het onkruid en 
ongedierte vanzelf weg zou gaan en de grond lekker door zou vriezen, maar misschien komt het toch 
nog. Wel was het goed toeven in onze gloednieuw gebouwde kantine. Voor het eerst in het nieuwe 
jaar werd de kantine hiervoor gebruikt. Vanaf 10.00 uur begroette onze voorzitter Ad Pronk de 
eerste leden, en onder het genot van een kopje koffie en de oliebollen en appelflappen werd het jaar 
onderling doorgenomen. De oliebollen en appelflappen werden dit jaar verzorgd door Anja van Vliet 
en Marieke Pronk. En eerlijk gezegd werd dit eigen baksel op zijn goede waarde beoordeeld. 
Toen onze voorzitter z'n nieuwjaarstoespraak hield om ongeveer 11.00 uur waren er zo'n 35 
mensen binnengedruppeld. Hij haalde uiteraard de nieuwbouw aan die zonder de inzet van de eigen 
leden niet zo voorspoedig was verlopen. Ook werd stilgestaan bij het overlijden van tuinlid dhr. 
Hoveling. Als overige punten werden voor dit jaar de te houden opruimdag in het voorjaar genoemd 
en de te houden plantjesdag. (zie hiervoor het stukje elders in de tuindersinfo.) Ondertussen groeide 
het aantal mensen voor deze nieuwjaarsreceptie tot meer dan 40 personen, onder hen 3 leden van 
het hoofdbestuur, en enkele nieuwe tuinders. Er werd een drankje geschonken en geproost tot 
ongeveer 12.00 uur. Maar zoals elke receptie bleven enkele “plakkers” zitten en werd het na enen. We 
zouden niet kompleet zijn te vermelden dat de catering in goede handen was van de fam. Versluijs en 
de aankleding bijna traditioneel verzorgd werd door Rien van Dijk. De opruimploeg had het dit jaar 
wat gemakkelijker omdat het keukenblok in de nieuwe kantine voorzien was van een werkende 
afwasmachine. 
Natuurlijk heb ik sommige dingen onbewust vergeten of aangehaald, maar U heeft een indruk 
gekregen van deze morgen. 
 
 
Secr. Parkzicht Bert Versteeg. 
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Vereniging van Volkstuinders te Woerden 

E-mail: secretaris@volkstuinwoerden.nl 
 

IBAN: NL67INGB0003387703 
KvK nr: 40464468 

www.volkstuinwoerden.nl 
 
Algemene Ledenvergadering 2016  
 
Geachte tuinvrienden,  
 
Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van de Vereniging van Volkstuinders Woerden.  
 
De vergadering wordt gehouden op woensdag 23 maart 2016 a.s. om 20.00 uur in het 
kantine van Parkzicht, Parklaan te Woerden. 
 
Agenda  
1. Opening en mededelingen (voorzitter) 

2. Vaststelling van de notulen ALV van 25 maart 2015 (secretaris / voorzitter) 

3. Jaarverslag van het bestuur en beleid van het bestuur (secretaris / voorzitter) 

4. Jaarverslagen van de drie tuincomplexen (voorzitters van de drie tuincomplexen) 

5. Financieel verslag van het bestuur 2015 (penningmeester) 

6. Verslag van de kascommissie 2015 (kascommissie) 

7. Toelichting en vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten over 
2015 (penningmeester). 

8. Decharge van het bestuur (voorzitter) 

Pauze 

9. Vaststelling van contributies en bijdragen voor het jaar 2017 (voorzitter). 

10. Vaststelling van de begroting 2016 (penningmeester / voorzitter) 

11. Vaststelling van aanvulling van het Tuinreglement (voorzitter) 

12. Verkiezing nieuwe bestuursleden (voorzitter) 

13. Benoeming 3 leden van de kascommissie 2016 (voorzitter)  

14. Benoeming van het lid / de leden die de vereniging willen vertegenwoordigen op het 
AVVN congres 18 juni 2016 (voorzitter). 

15. Rondvraag (voorzitter) 

16. Sluiting van de vergadering (voorzitter) 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,  
A. Janmaat, secretaris. 
 
Een ieder die reeds vragen heeft, belangstelling heeft voor een positie e.d. hierbij het 
verzoek om dit vooraf te laten weten aan de secretaris 
(secretaris@volkstuinwoerden.nl). 
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Agendapunt 3: Jaarverslag 2015 en beleid 2016 van het bestuur 
 
Het bestuur heeft in 2015 zes maal vergaderd. Tussendoor heeft het dagelijks bestuur 
diverse keren onderling overlegd. 
 
In de ALV van 25 maart 2015 is de heer Martin Tabak als penningmeester afgetreden. De 
heer Bart Briedé is als penningmeester gekozen met een termijn van 3 jaar. 
 
De tuincommissie Parkzicht heeft diverse wisselingen ondergaan. Desondanks is er een 
fraaie nieuwe kantine gebouwd. 
 
Bij ’t Stekkie hebben de leden een nieuwe voorzitter gekozen: de heer Klaas van 
Amerongen. 
 
Ook bij Breeveld hebben de leden een nieuwe voorzitter gekozen: de heer Joop 
Dingemanse. 
 
Het AVVN congres 2015 op 20 juni is bezocht door een aantal leden van onze vereniging. 
De AVVN thema bijeenkomst in 2015 over het “verenigingsblad” werd bezocht door 
Klaas van Amerongen en Bart Briedé. 
De AVVN thema bijeenkomst in 2015 over het “verenigingsregels” werd bezocht door 
Bart Briedé, Andries de Jong en Anton Janmaat. 
 
Van één tuinder is het lidmaatschap van de vereniging door het bestuur opgezegd. In dit 
geval was de in gebruik gegeven tuin langdurig niet goed onderhouden en was de 
tuinder niet bereid hierover in gesprek te gaan. 
Dit is een lastig proces voor de betreffende tuincommissie, wat zorgvuldig moet 
gebeuren en veel tijd en energie kost. 
 
Onze vereniging was 1 van de vele goede doelen voor de Rabo fietstocht. 
In 2015 waren er diverse leden die, in weer en wind, voor de vereniging € 87,50 bij 
elkaar hebben gefietst. Dank hiervoor. 
 
Door het bestuur is in 2015 wederom onder de aandacht gebracht dat ook mede 
tuinders lid dienen te zijn van de vereniging. 
 
In 2015 is overgegaan tot het innen van de contributies zonder acceptgiro te versturen. 
Tevens is er een goed overzicht van borggelden opgemaakt. 
 
Het afgeschermde gedeelte op de website is aangepast naar het openbare gedeelte. 
Apart inloggen hoeft dus niet meer. Als bestuur beperken we ons tot verstrekken van 
primaire gegevens aan tuinders. 
 
De voorzitter, de heer Andries de Jong heeft aangegeven zijn functie beschikbaar te 
stellen.  
Ook de 2e secretaris, Annemiek van der Vijver is aftredend, maar herkiesbaar. 
Volgens de statuten is het de bedoeling dat in ieder jaar 1 van de functies van voorzitter, 
secretaris of penningmeester beschikbaar komt.  
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Het rooster van aftreden is aangepast zodat de huidige voorzitter de heer Andries de 
Jong, samen met de 2e secretaris Annemiek van der Vijver in 2016 aftredend is, in 2017 
de secretaris Anton Janmaat en in 2018 de penningmeester Bart Briedé. 
 
We hopen dat we in 2016 weer een mooi tuinjaar mogen beleven. 
 
Agendapunt 9: Contributies en bijdragen 2016 en 2017 

 

Contributie en bijdrage wijziging conform besluit in de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2015: 
 Contributie lidmaatschap Volkstuinvereniging Woerden wordt m.i.v. 2016  

verhoogd van € 26,50 naar € 27,- 
 Contributie lidmaatschap AVVN blijft naar verwachting gelijk aan 2015 en bedraagt € 25,- 
 Bijdrage per m2 tuin wordt m.i.v. 2016 verhoogd van € 0,47 naar € 0,48 
 De borg per m2 tuin bij nieuw lidmaatschap wordt m.i.v. 2016 verhoogd van € 0,25 naar € 0,50 

 
Contributie en bijdrage voor 2017: 

 Bestuur stelt voor om voor 2017 geen wijzigingen door te voeren 

 

 

Agendapunt 11: Aanvulling op het Tuinreglement. 

Er wordt één wijzigingen in het Tuinreglement aan de leden voorgelegd. Dit betreft 
gewasbescherming zoals bekend gemaakt in de Tuindersinfo van augustus 2015: 

 

Met betrekking tot gewasbescherming met netten wil het bestuur graag dat u zich aan 
de volgende regels houdt: 

 Gebruik uitsluitend netten die voor dit doel zijn ontworpen. Dus niet fijnmazige 
netten die in de bouw o.a. op steigers worden gebruikt. 

 Gebruik uitsluitende zwarte of groene netten. Deze veroorzaken de minste 
visuele vervuiling. 

 Gebruik de netten uitsluitend in de periode waarin dit nodig is. Laat ze niet het 
hele jaar door staan / hangen / zitten. 

 Gebruik geen constructies die een permanent of semipermanent karakter 
hebben. 

 

 

Agendapunt 12: Verkiezing nieuw bestuursleden 

 

De huidige voorzitter, Andries de Jong treedt af. 

Voor deze bestuursfunctie zijn nog geen leden gevonden die zich kandidaat hebben 
gesteld. 

 

De huidige 2e secretaris, Annemiek van der Vijver is aftredend en herkiesbaar.  

 

De kandidaatstelling van een ander lid van de vereniging voor een bestuursfunctie dient 
conform artikel 9 lid 6 van de statuten door ten minste vier leden en conform artikel 5 
van het Huishoudelijk Reglement schriftelijk te geschieden bij het bestuur uiterlijk drie 
dagen vóór de algemene ledenvergadering. 
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Breeveld: jaaroverzicht 2015   
 
Na een warm 2014 hebben we een nog warmer 2015 gehad. We hebben we een mooie maar ook 
droge zomer gehad waarbij er veel is gesproeid. Ook in het najaar en de winter zijn de 
temperaturen boven gemiddeld geweest. We hebben wederom veel genoten van het praathuis 
waarin ook veel activiteiten zijn gehouden in 2015. 
  
Statistische gegevens; 

 Alle tuinen zijn in 2015 verhuurd. 
 Er waren zes opzeggingen en één tuin is gehalveerd. 
 Er zijn drie interne verhuizingen geweest en hebben zes nieuwe tuinders op ons complex. 
 We hebben drie leden zonder tuin op de lijst; de families Cherillo, Karsemeijer en Fenenko. 
 Op de externe wachtlijst staan momenteel negentien gegadigden voor een tuin en de interne 

wachtlijst bestaat uit negen leden. De hierboven genoemde aantallen zijn onder voorbehoud 
in verband met nog lopende tuinuitgiften. 

 Er zijn twee bouwvergunningen afgegeven.  
 

Vergaderingen Tuincommissie 
De tuincommissie heeft acht maal vergaderd in 2015. 
 
Jaarvergadering 2015 
Besloten wordt dat de kascommissie in 2015 bestaat uit: 
- Jan Klee  
- Liesbeth Pauw 
- Ton Kok 
Het jaar 2015 is met een positief resultaat afgesloten. 
 
Tuincommissie 
Aftredend commissielid was interim voorzitster Anneke Kootstra, en secretaris Monique Schulze.  
 
De nieuwe tuincommissie bestond in 2015 uit; 
- Joop Dingemanse (voorzitter) 
- Nico Huffels (secretaris) 
- Henk de Lange (algemeen TC lid belast met bouwvergunningen en gronduitgifte) 
- Martin Tabak (penningmeester) 
 
De normale termijn voor een tuincommissie lid is drie jaar. Joop Dingemanse heeft voorafgaande 
aan de jaarvergadering aangegeven dat hij niet wist of hij voldoende tijd had voor de functie. Hij 
heeft daarom aangegeven het eerste jaar als proefjaar te willen vervullen. Joop heeft in de loop van 
het jaar te kennen gegeven te willen stoppen na het proefjaar. Jan Klee is bereid om het 
voorzitterschap voor een periode van drie jaar op zich te willen nemen na de volgende 
jaarvergadering van de tuincommissie Breeveld in 2016.   
 
In 2016 is Martin Tabak aftredend als penningmeester en hij zal zich niet verkiesbaar stellen. Erik 
Mars is bereid Martin op te volgen. 
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De stille krachten 
Hartelijk dank aan onze “stille” krachten die een aantal taken op zich hebben genomen. 
Ploni Gerritsen en Adri Bannink voor onder andere het schoonhouden van de wc. Dick van 
Amerongen voor het onderhoud aan de machines. Huib Plomp voor de verkoop van de plantjes en 
Nico Buitelaar voor de winkelverkoop. Gert Maayen voor het algemeen werk en Joop Sandbrink 
voor het snoeien van onze fruitbomen. De echtgenote van Nico Buitelaar voor het doen van de was. 
 
Schouw 
Op 22 mei 2015 is de jaarlijkse tuinschouw gehouden. Verreweg de meeste tuinen lagen er weer 
prima bij. Aandachtspunt was het losse materiaal op sommige tuinen zoals glasplaten. Deze horen 
goed opgeborgen te zijn. 
 
Onze Activiteiten in 2015 
3   januari   Een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst  
6   februari     Boerenkoolmaaltijd als vanouds. 
19 februari     Breien / Haken en daarbij de koffie niet te vergeten. 
17 maart Zonnebloemzaden beschikbaar voor wedstrijd in afwachting van een zonnige 

zomer. 
26 maart  Paas bloemschikken kon vanwege het mooie weer buiten. 
24 april      Zingen / dansen met een tuinder die live zong! 
9 mei               Plantjesmarkt & Machine lesuur Dick van Amerongen. 
21 mei             Tuinschouw Breeveld 
13 juni       Kinderactiviteit. 
4  juli               Eten van de tuin. 
4 september   Jurering zonnebloemen voor de wedstrijd. 
5 september   BBQ Breeveld (regenachtig) & prijsuitreiking zonnebloemwedstrijd. 
24 november  Breien/haken.   
9 december    Lezing Kwaliteitsverbetering bodem door Coen ter Berg van de AVVN. 
  
16 december  Kerst bloemschikken. 
 
Andere zaken 
 
- Door de gemeente zijn de sloten gebaggerd en dit is voor ons geheel kosteloos gebeurd waarvoor 
dank. 
- Er is na een enquete op de jaarvergadering in 2015 besloten om voorlopig geen elektriciteit op het 
hoofdpad aan te leggen op het complex. 
- Erik Mars is aspirant lid van de tuincommissie. 
 
Wij hebben en mooi jaar gehad en zien uit naar een nieuw vruchtbaar jaar in 2016! 
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Jaarverslag complex “Ons Stekkie” 2015 
Helaas begon het jaar 2015 met het droevige bericht dat één van onze tuinders Anton Grundmann 
plotseling was overleden. Ons medeleven ging en gaat uit naar de nabestaanden. 

In 2015 hebben enkele mutaties plaatsgevonden. Begonnen we op 1 januari met 69 leden, op 31 
december 2015 waren dat er 75. (dit komt mede doordat medetuinders lid dienen te zijn van de 
VTV) Inmiddels hebben zich voor 2016 al nieuwe kandidaten gemeld voor de nog beschikbare 
tuinen.  Een drietal leden heeft te kennen gegeven aan het eind van dit jaar te stoppen met  
tuinieren. En een 11 tal nieuwe tuinders heeft zich aangemeld zodat we het jaar 2015 afsluiten met 
een wachtlijst van 8 personen. 

De algemene ledenvergadering vond plaats op 21 februari.  Hierbij waren 26 personen aanwezig. 
Ons commissielid Koos trad af en daar de voorzittersplek vacant was moesten twee nieuwe 
commissieleden aangesteld worden.  De secretaris  stelt zich beschikbaar om de voorzittersplek 
over te nemen en t wee  leden, te weten JW van Winsen en W de Leeuw, hebben zich gemeld om de 
nu opengevallen plaatsen in te nemen.  Alle drie worden unaniem gekozen.  Ook wordt een lid 
voorgedragen als lid van verdienste. Ook deze voordracht wordt unaniem overgenomen door de 
leden. 

De tuincommissie heeft zes maal vergaderd en er vond enkele keren informeel overleg plaats. 

Ook dit jaar waren er weer diverse activiteiten waaronder de opruimdag , waarbij 5 aanhangers 
met vuil werden afgevoerd, de plantjes dag, waarbij dit jaar vooral veel tomatenplantjes in de 
aanbieding waren,  het zomerfeest,  met maar liefst 62 deelnemers en een voortreffelijke barbecue,   
de kaartavonden met gemiddeld 4 bezette tafels en de vrijwilligers avond met een heerlijke 
maaltijd. 

Ook waren er dit jaar weer een aantal tuinders die gezondheidsklachten hadden, maar gelukkig is 
het met de meesten weer redelijk op orde.   

Drie maal is er geschouwd en als gevolg daarvan zijn een aantal tuinders aangesproken. Één 
tuinder is schriftelijk benaderd met het verzoek zijn tuin op orde te brengen. Een andere tuinder is 
benaderd door de commissie vanwege een niet aangevraagde bouw van een kasje.  

Er zijn dit jaar geen grote uitgaven geweest. De aanhangwagen is gerenoveerd en gekeurd. En het 
zandhok is voorzien van nieuwe zijwanden. 

Ook is op het middenpad de “brug” gerealiseerd. Als gevolg hiervan stroomt de middensloot nu 
redelijk goed door.  Vooral Arie en Dik hebben hier een “berg”  werk verzet. 

Ook de kantine werd regelmatig door de leden gebruikt en keurig schoongehouden door een 
ploegje vrijwilligers.  En ook dit jaar hebben we weer ongewenst bezoek gehad, ook nu viel de 
schade gelukkig mee( mede dankzij Arie en Jan-Willem die de ruiten repareerden. ) Toch blijft het 
vervelend dat personen zich zonder toestemming toegang verschaffen tot ruimtes ven onze 
vereniging. 

Dit jaar is een aantal malen een vracht zand geleverd en drie maal een vracht mooie mest. 
Bovendien is er weer 40 KUB champost gebracht; deze was binnen driedagen weg zodat nog een 
vracht besteld is. 

 

Secretaris  “Ons Stekkie”     
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Jaarverslag 2015 V.T.V. “ PARKZICHT ”. 
 
In het afgelopen jaar is er elke eerste zaterdag van de maand vergaderd door de tuincommissie en zal 
ondergetekende de belangrijkste gebeurtenissen de revue laten passeren vanaf januari 2015 tot en 
met december 2015. 
Voorwoord: Toch ook dit jaar om de gelederen gesloten te houden. Om diverse redenen hebben 
diverse tuincommisieleden gemeend te moeten stoppen met de activiteiten voor de commissie. Dit 
punt wordt uitvoerig behandeld in de jaarvergadering van woensdag 2 maart a.s. om met verse 
krachten deze leemtes op te vullen.  
1. Mededelingen. 
Dit jaar weer verzoeken voor het plaatsen van blokhutten, kassen en kleindierverblijven. Zover dit 
binnen de regels van de gemeente bleek te passen werd er door de tuincommissie toestemming voor 
verleend. De regel blijft: per 200 m2 tuinoppervlak mag 18 m2 bebouwd worden met een kas, 
blokhut of kleindierverblijf. Dit houdt in dat de totale oppervlakte van bebouwing onder de 18 m2 per 
200 m2 dient te blijven. Ook kregen we dit jaar moesten we afscheid nemen van diverse tuinders die 
waren overleden. Dit jaar ook diverse opzeggingen door tuinders die het niet konden of misschien 
wel wilden bijhouden, mede door leeftijd. De regel geldt: Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de 
tuin in schone staat te worden opgeleverd. Heel vaak is dit niet het geval zodat de tuincommissie in 
het geweer moet komen om de tuin voor een andere kandidaat tuinder de boel netjes achter te laten. 
2. Nieuwbouw: 
Na de algemene ingelaste ledenvergadering van 13 januari 2015 kregen we groen licht van de 
aanwezige leden (prachtige opkomst) om de nieuwbouw te gaan ontwikkelen. Direct daarna werd de 
bouwaanvraag ingediend en werd eind april echt gestart met de sloop van de oude kantine. Onder 
leiding van Willem van Dijk als bouwcoördinator werd ook de bouw van de nieuwe kantine ter hand 
genomen. We hadden een aangevraagde subsidie van het V.S.B.-fonds gehonoreerd gekregen zodat 
met de eigen geldmiddelen een mooie buffer gecreëerd werd. Na de eerste sloopactiviteiten werd op 
10 oktober 2015 de nieuwe kantine geopend. Alle mogelijke partijen en tuinleden werden 
uitgenodigd en op deze prachtige zaterdag met stralend weer konden wij meer dan 100 gasten 
verwelkomen. Uiteraard werden alle vaste vrijwilligers die mee hadden geholpen in het zonnetje 
(letterlijk) gezet en na de officiële opening door onze oudste tuinder werd er menig bakje koffie en 
drankje genuttigd. Vermeldingswaardig is ook bij de ingang: de schitterend met graffiti gespoten 
container als opfleuring aan deze opening.  
3.Schouwen: In 2015 is veel werk gemaakt van het schouwen, we willen als complex er netjes 
uitzien. Diverse tuinders hebben wij daaraan schriftelijk herinnerd. Soms met succes maar ook 
waren sommigen hardleers.  
.4. Financiën:  
Zoals vermeld onder hoofdstuk nieuwbouw hebben wij flink moeten investeren in de nieuwbouw. 
Met de toestemming van de leden op 13 januari hebben wij een budget afgesproken vermeerderd 
met de bijdrage van het V.S.B.-fonds. Er werd een bescheiden stelpost opgenomen voor onverwachte 
tegenvallers. Door de strakke inkoop en eigen werkzaamheden en veel hergebruik van gesloopte 
materialen hebben wij slechts een deel van de stelpost moeten gebruiken. Kortom: wij zijn binnen 
het gestelde budget gebleven. Bij de opening werden wij nog verrast met een bijdragen van enkele 
tuinders van bij elkaar EURO 130,-- en een tegoed bon van EURO 100,-- van fa. Roest (leverancier 
van de ruwbouw van de kantine) Deze gelden besteden wij aan het ophogen van het parkeerterrein. 
In de jaarvergadering wordt dit punt onder financiën uitgebreid toegelicht. Een meevaller voor de 
tuinders: Parkzicht neemt vanaf  2015 de vastrecht kosten voor elektriciteit voor haar rekening, 
anders gezegd: U betaalt alleen voor het verbruik (Kwu) zonder bijkomende kosten. 
5. Activiteiten: Er werd dit jaar een zonnebloemwedstrijd gehouden voor de kleinsten. Succes was er 
en voor herhaling vatbaar. De barbecuedag op 4 juli werd drukbezocht en was een succes. Ook werd 
er een plantjesdag georganiseerd met eigen kweekplantjes aangevuld met planten van de Bosrand. 
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Ondanks het druilerige weer toch een succes en de opbrengst ging naar de inrichting van de kantine. 
Een activiteit valt nog te noemen en is nog niet van de grond gekomen: Er kan gedart worden in de 
kantine, maar dan moeten wel de voorbereidingen ter hand genomen worden. Wie neemt het 
initiatief. Er was ook een idee om een jeu de boules-baan te maken op een parkeergedeelte, ook hier 
geldt: wie neemt het initiatief. In 2016 houdt de tuincommissie op elke zaterdag tussen 10.00 en 
11.00 uur een spreekuur voor de tuinders die hun zegje willen doen, opmerkingen, plannen etc. 
kenbaar kunnen maken. 
6. Gebruik nieuwe kantine: Middels een bescheiden Horeca-vergunning na goedkeuring van de 
gemeente willen wij op gepaste wijze (exploiteren??)gebruik maken van de nieuwe kantine. Nadere 
details zijn nog in ontwikkeling. 
 
Zoals U ziet een bewogen jaar met veel activiteiten en zo compleet mogelijk gemaakt door de interim 
secretaris: 
 
Was getekend: B. Versteeg 27 januari 2016.  
 
 

Plantjesdag Parkzicht.  

 
Ja tuinders, het seizoen begint weer. Ook dit jaar organiseren we weer een stekjes en plantjesdag. 
Het word gehouden op 14 mei 2016, er volgt een mail met alle bijzonderheden. 
Dus ik zou zeggen begin maar met zaaien, stekken, scheuren om een zo groot mogelijk aanbod te 
krijgen. Oh ja, we zoeken nog wat vrijwilligers voor die dag!!! 
(De algemene ledenvergadering van PARKZICHT is op 2 maart a.s.) 
 
Anja van Vliet 
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Notulen Algemene ledenvergadering woensdag 
25 maart 2015, complex “Ons Stekkie”. 
 

Aanwezig:  
Andries de Jong  voorzitter 
Martin Tabak   penningmeester 
Anton Janmaat  secretaris 
Annemiek van der Vijver  2e secretaris (notulen) 
Aanwezige leden: 23 
 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat op alle drie de complexen de 
tuincommissies volledig bemand zijn. Vermeld wordt ook dat de Tuincommissie van ’t 
Stekkie de heer Arie van Leeuwen heeft benoemd tot lid van verdienste. 
 

2. Vaststelling van de notulen ALV van 25 maart 2014 

Klaas van Amerongen merkt op n.a.v. het betreffende actiepunt in de notulen dat op de 
site van de AVVN een advieslijst met toegestane bestrijdingsmiddelen te zien is, er is 
geen lijst met verboden bestrijdingsmiddelen gepubliceerd. In de Tuinliefhebber staat 
hoe ingelogd kan worden op de site van de AVVN. 

Martin Tabak: bij agendapunt 11 staat een foutief sponsorbedrag bij de Rabobank 
fietstocht: voor elke deelnemer aan de fietstocht ontvangt de vereniging € 5,00 per 30 
km, in de notulen staat €15,00 (dat geldt voor de 100 km). Met deze wijziging worden de 
notulen goedgekeurd. 

 

3. Jaarverslag van het bestuur en beleid van het bestuur  

Anton Janmaat neemt zijn verslag door ten overstaan van de aanwezige leden, zijn 
verslag staat in de Tuindersinfo.  

Andries de Jong: er is een nieuw rooster van aftreden gemaakt: Andries 2016, Anton 
2017, penningmeester 2018.  

Het bestuur continueert zijn beleid om d.m.v. thema-avonden de samenwerking tussen 
de complexen onderling, en tussen de complexen en het bestuur zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. 

We blijven als vereniging lid van het AVVN. Het beleid van het bestuur is erop gericht de 
complexen er representatief uit te laten zien, het alcoholbeleid blijft gedoogd, 
bouwverordeningen houden we goed in de gaten. Ook het verlenen van service aan de 
leden is belangrijk, we denken dan aan de winkel, inkoop van zaden etc., mest, zand.  Als 
extra aandachtpunt wordt vermeld dat we er op toe moeten zien dat medetuinders lid 
moeten zijn van de vereniging, dit geldt niet voor partners. 

 

4. Jaarverslagen van de drie tuincomplexen  

Parkzicht: sinds 14 maart 2014 is er een volledig nieuwe tuincommissie, deze 
functioneert na een wat onwennige start, naar volle tevredenheid. De tuincommissie 
komt iedere 1ste zaterdag van de maand bijeen. I.v.m. de nieuwbouw is een 
bouwcommissie in het leven geroepen. Er is geschouwd op 11 oktober en hebben we in 
navolging van Ons Stekkie, een opruimdag gehouden, op 11 april is de volgende gepland. 
De workshop “snoeien” is druk bezocht. We hebben nog twee tuinen beschikbaar. De 
adresgegevens worden momenteel geoptimaliseerd 
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Ons Stekkie: er is drie maal geschouwd, de schuld aan Eneco loopt tot 2017 maar 
hiervoor is een reservepost opgenomen in de begroting. Er is weer ingebroken, niets 
ontvreemd maar wel glasschade. 

Breeveld:  er is een nieuwe voorzitter gekozen te weten Joop Dingemanse, de functie 
van  penningmeester wordt na de zomer overgedragen; de taken van de secretaris 
worden verdeeld. Er geldt nog steeds een wachtlijst. 

 

5. Financieel verslag van het bestuur 2014 

Martin Tabak neemt zijn verslag uit de Tuindersinfo door met de aanwezige leden. 

Nieuw is dat de betaalde borg ter info, is opgenomen op de jaarlijkse contributiefactuur. 
Het achterhalen van deze borgsommen is een helse klus geweest. Hulde aan Martin. 

 

6. Verslag van de kascommissie 2014-2015  

De kascommissie 2014-2015  bestaande uit Jan Klee, Liesbeth Pauw en Bert Versteeg 
hebben geen onregelmatigheden geconstateerd, zag er zeer overzichtelijk uit. Martin 
Tabak heeft z’n werk uitstekend gedaan.  

 

7. Toelichting en vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten 
over 2014 Martin Tabak neemt de balans door. Er zijn geen specifieke vragen c.q. 
opmerkingen.  

 

8. Décharge van het bestuur 

Martin wordt namens het bestuur hartelijk bedankt, Martin heeft in betrekkelijk korte 
tijd heel veel werk verricht. De vergadering verleent het bestuur decharge over het 
gevoerde beleid.  

 

9. Vaststelling van contributies en bijdragen voor het jaar 2016 

De leden gaan akkoord met een contributieverhoging van € 0,50 (1.9%). De contributie 
wordt daarmee € 27. De vergadering gaat ook akkoord met een verhoging met 
ingangang 2016, van de jaarlijkse vergoeding per m2: van  € 0,47 naar €0,48. Het 
voorstel om de waarborgsom te verhogen van € 0,25 naar € 0,50 per m2 wordt na uitleg 
aangenomen. Voornaamste reden van de verhoging; als een tuinder vertrekt met 
achterlating van een puinhoop en het niet uitbetalen van de waarborgsom voor lief 
neemt, dan moet de tuincommissie vaak aanzienlijke kosten maken of een zware 
inspanning verrichten om de tuin weer netjes te krijgen. 

 

10. Vaststelling van de begroting 2015 

Martin Tabak geeft een toelichting zoals opgenomen in de Tuindersinfo. In 2015 worden 
geen grote gemeenschappelijke uitgaven voor de vereniging voorzien. De nieuwbouw 
van Parkzicht wordt uitgevoerd zonder financiële bijdrage van de vereniging. Parkzicht 
heeft een donatie van € 15.000,-- ontvangen van het VSB fonds. 

We kunnen nog wel wat adverteerders gebruiken. We zijn financieel een stabiele 
vereniging. De begroting wordt aangenomen. 

 

11. Vaststelling van wijziging van het Huishoudelijk Reglement  

Voorstel voor twee wijzigingen: 

Art.2 prioriteitsstelling van kandidaat tuinders: het voorstel is deze uit te breiden met 
een extra toevoeging na Art 2, lid 2a: de persoon die de tuin samen met de 
vertrekkende/overleden tuinder in gebruik had, mits deze persoon contributie betaalde. 
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Art.3 lid 2: het royeren van een tuinder bij het niet betalen van het lidmaatschapsgeld 
vervangen door het beëindigen van het lidmaatschap van de betreffende tuinder. Reden 
van deze wijziging: het woord geroyeerd wordt geconformeerd aan schandelijk gedrag 
en dat is niet juist. 

Deze wijzigingen en voorgaande wijzigingen zullen d.m.v. een Inlegvel  toegevoegd 
worden aan het HR. * 

 

12. Verkiezing nieuw bestuurslid 

De huidige penningmeester, Martin Tabak, treedt af en wordt opgevolgd door Bart 
Briedé. Bart is werkzaam bij GroenWest woningcorporatie, is lid van Parkzicht, (nog) 
zonder tuin. 

De voorzitter bedankt de scheidende penningmeester voor zijn inzet en voor het op 
poten zetten van een solide ledenadministratie. Ook is hem veel dank verschuldigd voor 
het opzetten van een deugdelijke administratie van de borggelden en het eindeloze 
zoekwerk dat daarmee gepaard ging. Martin ontvangt een vvv-bon als blijk van 
waardering 

De vereniging prijst zich gelukkig de heer Bart Briedé te kunnen verwelkomen als 
nieuwe penningmeester. 

 

13. Benoeming 3 leden van de kascommissie 2015-2016  

Jan Klee (2e jaar), Bert Versteeg (2e jaar), Corien van Vliet.  

 

14. Benoeming van het lid / de leden die de vereniging willen vertegenwoordigen 
op het AVVN congres 20 juni 2015  

Een aan tal leden geven zich op: Corien van Vliet, Hieke de Leeuw, Joop Dingemanse en 
Annemiek van der Vijver. In onderling overleg zal besloten worden wie onze vereniging 
zal vertegenwoordigen 

( 2 leden).** 

 

15. Rondvraag 

Klaas van Amerongen: zou graag van de voorzitters van de complexen de actuele 
bezetting van de tuincommissies willen ontvangen t.b.v. de Tuindersinfo. 

Jan Klee: meer aandacht voor de website. Klaas geeft aan dat er een gesprek gepland 
staat tussen John de Ruiter (webmaster), Dick de Jong en Klaas van Amerongen om de 
website meer aandacht te geven.  

 
16. Sluiting van de vergadering om 12.10 uur. 
 
 
*  inlegvel maken voor de wijzigingen in het HR 
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Parkzicht. 
Een best druk jaar afgesloten, maar we kunnen trots omkijken naar 2015, de nieuwe kantine en nog 
vlak voor de jaarwisseling de parkeerplaats aan gepakt zodat er bij de minste regen geen plassen 
meer staan. Alle vrijwilligers die zich ook weer in 2015 hebben in gezet voor ons complex super 
bedankt en we hopen natuurlijk dat we in 2016 ook weer een beroep op u mogen doen. 

Wat wel jammer is dat er in de TC wat wisselingen hebben voor gedaan, zo blijkt maar weer dat 
gezondheid niet iets vanzelfsprekend is. Dus Astrid, Chris, Piet en Rico bedankt namens iedereen op 
Parkzicht voor het vele werk wat er door jullie is verzet. 

Per 1 januari is er op de zaterdag tussen 10.00 uur en 11.00 uur altijd iemand van de 
tuincommissie aanwezig in de kantine om eventuele opmerkingen, vragen te beantwoorden. 
En is er geen antwoord op dat moment voor handen, wordt het in de eerst volgende TC vergadering 
besproken. 

De algemene ledenvergadering voor Parkzicht staat gepland voor woensdag 2 maart in de 
Komkommerin aanvang 20.00 uur. De agenda en overige stukken zullen vanaf 24 februari in de 
kantine ter inzage liggen. Voor degene waarvan bij het secretariaat het e-mail adres bekend is 
krijgen de uitnodiging per mail, heeft u geen mailadres of is dat bij ons onbekend dan dient u deze 
berichtgeving als uitnodiging te beschouwen. Mocht u twijfelen of wij wel of niet u mailadres 
hebben, mail u adres dan door naar parkzicht@volkstuinwoerden.nl 

Nu in de winter is het wat stiller op het complex, jammer dat er zoveel regen gevallen is aan het 
einde van vorig jaar.  Het spitwerk loopt daar door een flinke achterstand op, zo is dat bij mij 
althans, dus maar hopen op een drogere periode zodat alles toch klaar ligt voor het nieuwe 
tuinseizoen. Gelukkig zijn alle tuinen bezet voor 2016 dus laat het straks in het voorjaar maar 
lekker gonzen van bedrijvigheid. 

Ad Pronk. 

 

Agenda algemene ledenvergadering Parkzicht te houden op 2maart 2016 in de 
Komkommerin op ons complex. 

  1. Opening. 
  2. Eventuele agenda aanvullingen. 
  3. Mededelingen/ ingekomen stukken. 
  4. Notulen algemene ledenvergadering 2015. 
  5. Jaarverslag Parkzicht. 
  6. Jaarverslag penningmeester. 
  7. Verslag kascontrole commissie. 
  8. Verkiezing nieuwe kascontrole commissie. 
  9. Kantine gebruik. 
10. Verkiezing tuincommissieleden. Aftredend en niet herkiesbaar  Astrid van Bommel, Piet Bakker, 
Chris van Iersel, Rico Blonk en Rien van Dijk. Kandidaten voor de tuincommissie kunnen zich tot 
aanvang van de vergadering beschikbaar stellen. 

11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 

Namens de T.C. 
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Een jaar secretaris van de Tuincommissie 
 
Mijn naam is Nico Huffels en sinds een aantal jaar heb ik een tuin op het complex Breeveld. De 
eerste twee jaar als onderhuurder bij een andere tuinder die wel bereid was een stukje van zijn 
tuin af te staan. Dat is een prima manier om te ontdekken of zo'n moestuin wel iets voor je is. 
Dat beviel erg goed en ik was dus erg blij dat ik een eigen tuintje kon krijgen. Maar na een tijdje 
ben je daar ook niet meer tevreden mee: te klein en geen kas enzo. Vorig jaar daarom 
doorgeschoven naar een grotere tuin met een schuurtje en een kas. Helemaal goed (voorlopig 
tenminste.....). 
 
Een jaar geleden kwam er een oproep vanuit de toenmalige tuincommissie voor nieuwe leden. 
Ik vind eigenlijk dat iedereen die bij ons tuiniert en geniet van alles wat het tuincomplex te 
bieden heeft daar ook iets voor terug moet doen. Daarom heb ik me toen aangemeld als lid van 
de tuincommissie: de nieuwe secretaris. Zonder overigens precies te realiseren wat dat dan 
inhoudt, ondanks de prettige overdracht door de vorige secretaris. In ieder geval kreeg ik het 
papieren archief mee naar huis: een grote stapel ordners en mappen vol papier enzovoort. Ooit 
moet ik die ook eens gaan uitzoeken. Wieden op de tuin gaat me best goed af, maar wieden in 
zo'n berg papier is toch weer even een andere zaak........ 
 
Zo gaandeweg wordt het werk van de secretaris wel duidelijk: vergaderingen voorbereiden, 
actie- en besluitenlijst bijhouden, de mailbox beheren, wachtlijst en adressenlijst bijhouden en 
meer van dat soort zaken. Een van onze tuincommissieleden komt uit de computerwereld. Hij 
vindt dat we digitaal moeten gaan: niet meer op papier werken, maar alles op de computer. Bij 
de vorige vergadering hebben we afgesproken een digitaal archief te gaan opzetten in “Google 
Drive”. Wel spannend om te gaan doen! Per tuin een “mapje” met alle gegevens en “mapjes” 
voor de vergaderingen en alle andere zaken die van belang zijn. En dan zo georganiseerd dat alle 
leden van de tuincommissie er vanaf hun eigen computer bij kunnen. Het vraagt nog wel wat 
denkwerk, maar als we dit eenmaal voor elkaar hebben is het wel heel handig.  
 
Misschien zijn er bij Parkzicht of bij 't Stekkie wel mensen die hier al ervaring mee hebben. 
Dan hoor ik dat natuurlijk graag! 
 
Nu alleen dat oude papieren archief nog dat hier in de hoek van de kamer ligt en me 
beschuldigend aankijkt. Misschien iets voor de volgende secretaris? 
 
 
 
 

18



19



www.volkstuinwoerden.nl


