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TuindersinfoAl meer dan 40 jaar 
uw tuinspecialist

Groencentrum
Van Schieveen

Nut & Sport

Tuincentrum - Aanleg - Onderhoud 

Kromwijkerkade 32
Woerden

Telefoon 0348 422 231

www.groencentrum-van-schieveen.nl

is een kleindieren fokkersvereniging voor 
liefhebbers/fokkers van kleine huisdieren.
Onder kleine huisdieren verstaan wij:
(dwerg)hoenders, sier- en watervogels, sierduiven, 
konijnen, cavia’s en kleine knagers.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie 
kijkt u dan eens op onze website:

www.nutensportwoerden.nl

Jaarlijks wordt in september de jongdierenkeuring 
en in oktober de tentoonstelling gehouden, zie de 
website voor de datum en plaats.
U bent van harte welkom om eens te komen kijken!

Handig en dichtbij

Zaden
Grond
Zand
Tuinaarde
Bonenstokken
Gewasbescherming
en nog veel meer

Allemaal verkrijgbaar bij u 
op de tuin

Voorwoord

Is dit de laatste tuindersinfo?
Het wordt steeds problematischer om 
voldoende kopij voor de tuindersinfo bijeen 
te vergaren.  Bovendien zijn er geen nieuwe 
kandidaten om de redactionele taken op zich te 
nemen.

In 2013 nog een redactie van drie personen 
inmiddels nog slechts één.  Tijdens de Nieuwjaar 
recepties van de complexen is aandacht voor 
deze problematiek gevraagd, echter niemand 
heeft zich tot nu toe gemeld.

Indien zich niet binnen enkele weken nieuwe 
redactieleden aanmelden betekent dit dat het 
tuindersinfo en de website gaan verdwijnen.
Ik heb vanaf 2013 tot heden met veel passie 
aan de tuindersinfo gewerkt en met mij diverse 
anderen.  Ik vind het zeer spijtig dat er op deze 
manier een einde komt aan de decennia lange 
traditie van het clubblad.

In de komende algemene ledenvergadering 
op donderdag 28 maart zal het bestuur hierop 
terugkomen.

Klaas van Amerongen 
Vereniging van Volkstuinders Woerden. 
Redactie tuindersinfo. 
k.van.amerongen@ziggo.nl 

Bestuur
Voorzitter (WN): Anton Janmaat
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

Tuincommissievoorzitters
Breeveld: Jan Klee
Email: breeveld@volkstuinwoerden.nl
Parkzicht: Wim van Dijk
Email: parkzicht@volkstuinwoerden.nl
Waardsedijk: Theo Edelbroek:  
Email: waardsedijk@volkstuinwoerden.nl

Redactie 
Klaas van Amerongen
redactie@volkstuinwoerden.nl
website: www.volkstuinwoerden.nl/

De volgende Tuindersinfo...
De Tuindersinfo verschijnt 4 keer per jaar: Maart, Juni, September en December.
Kopij voor de volgende Tuindersinfo kunt u insturen tot 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.
Bij voorkeur inzenden per email of sturen naar de redactie Volkstuin Woerden, 
Vuurdoornpad 18, 3442 JM Woerden. Natuurlijk kunt u ook foto’s sturen. 
Email: redactie@volkstuinwoerden.nl
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Algemene Ledenvergadering 2019
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 donderdag 
28 maart 2019 om 20.00 uur in de kantine van 
Breeveld te Woerden.

Agenda 
1. Opening 
2. Mededelingen (voorzitter)
3.  Vaststelling van de notulen ALV van 28 maart 

2018 (secretaris / voorzitter)
4.  Jaarverslag van het bestuur en beleid van het 

bestuur (secretaris / voorzitter)
5.  Jaarverslagen van de drie tuincomplexen 

(voorzitters van de drie tuincomplexen)
6.  Financieel verslag van het bestuur 2018 (pen-

ningmeester)
7.  Verslag van de kascommissie 2018 (kascom-

missie)
8.  Toelichting en vaststelling van de balans en 

van de staat van baten en lasten over 2018 
(penningmeester).

9. Decharge van het bestuur (voorzitter)
10.  In de pauze: “Film: Spreeuwen boven Bree-

veld”
11.  Vaststelling van contributies en bijdragen 

voor het jaar 2020 (voorzitter).
12.  Vaststelling van de begroting 2019 (penning-

meester / voorzitter)
13.  Verkiezing nieuwe bestuursleden (voorzitter).
14.  Benoeming 3 leden van de kascommissie 

2019 (voorzitter) 
15. Rondvraag (voorzitter)
16. Sluiting van de vergadering (voorzitter)

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
A. Janmaat, secretaris en waarnemend voorzitter.

Agendapunt 4: Jaarverslag 2018 en beleid 2019 
van het bestuur

Het bestuur heeft in 2018 zes maal vergaderd. 
Tussendoor heeft het dagelijks bestuur diverse 
keren onderling overlegd.

Op de tuincomplexen Parkzicht, Ons Stekkie en 
Breeveld is van alles gaande zoals te lezen valt in 
de diverse jaarverslagen.

Een AVVN oriëntatieochtend is 2018 bezocht 
door A. Janmaat van onze vereniging.

Onze complexen hebben zich individueel inge-
schreven voor de Rabo fietstocht 2018.
Er zijn met diverse afstanden leuke bedragen bij-
een gefietst. Het is een mooie aanvulling voor de 
kas van het complex, die op een gezellige manier 
verdiend zijn.

Er is 30 mei een overleg geweest van het bestuur 
met 3 tuincommissies. Er zijn een drietal punten 
besproken.
•  Hoe gaan we zinvol om met de paracommer-

ciële horeca vergunning. Besloten is om ook 
voor Breeveld en Ons Stekkie de aanvraag bij 
de gemeente in te dienen.

•  Tevens is besproken wat de impact is van de 
wet AVG voor onze vereniging. U heeft in de 
Tuindersinfo hier eerder kunnen lezen hoe 
wij hier mee omgaan.

•  Als derde punt is gesproken hoe de statuten, 
HHR en TR te vertalen naar de drie com-
plexen. De teksten zoals beschreven in ons 
“groene boekje” lijken niets te wensen over 
te laten, maar in de praktijk blijkt dit toch 
gecompliceerder. Te denken valt aan betalin-
gen, onderhoud, bebouwingen, het houden 
van kleinvee, deelname aan algemeen werk 
e.d.

Dit overleg is als zeer nuttig ervaren. Ook zal in 
2019 is een soortgelijk overleg worden gehou-
den.

In 2018 zijn wederom de contributies geint 
zonder acceptgiro te versturen. Dit is behoorlijk 
goed verlopen. Bestuur gaat in 2019 net zoals 
in 2018 anders om met leden die die (na 1 april) 
hun contributie niet tijdig, voor 1 april, betalen. 
In 2017 zijn hier in het bestuur aanvullende af-
spraken over gemaakt. 

Verder hoopt het bestuur dat we in 2019 weer 
een mooi tuinjaar mogen beleven.

Agendapunt 6: Financieel verslag van het 

bestuur 2018 (penningmeester)

Verslag elders in deze info.

Agendapunt 11: Contributies en bijdragen.

Contributie en bijdrage voor 2020:
• Bestuur stelt voor om voor 2020 geen wijzi-
gingen door te voeren

Agendapunt 13: Verkiezing nieuwe 
bestuursleden

Dit jaar is de secretaris, Anton Janmaat aftre-
dend, maar herkiesbaar.

De kandidaatstelling van een ander lid van de 
vereniging voor een bestuursfunctie dient con-
form artikel 9 lid 6 van de statuten door ten 
minste vier leden en conform artikel 5 van het 
Huishoudelijk Reglement schriftelijk te geschie-
den bij het bestuur uiterlijk drie dagen vóór de 
algemene ledenvergadering.

Agendapunt 10:

In de pauze zal een kwartier durende film wor-
den vertoond. Titel van deze film is “Spreeuwen 

boven Breeveld”
U kent wellicht het fenomeen dat er soms grote 
groepen spreeuwen zwermen.

Bezitten vissen die in scholen zwemmen of vogels 
die in zwermen vliegen een collectieve geest die 
hen in staat stelt als één geheel te bewegen? Zijn 
het dieren met een hoog ontwikkelde cognitie, 
een complex instinct of telepathische gaven?
Voor meer info:
https://www.rug.nl/news/2011/08/113_11hemelrijk
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Jaarverslag 2018 Ons Stekkie
In het jaar 2018 dat nèt achter ons ligt, is er weer 
heel wat gebeurd op Ons Stekkie 2018. 
Natuurlijk eerst even het weer. Het voorjaar 
begon onstuimig met twee keer een storm 
die over ons land trok. Er werd behoorlijk veel 
schade aangericht: er gingen veel bomen om in 
Woerden en op Ons Stekkie was er schade aan 
schuurtjes, schuttingen en ook enkele kassen 
moesten eraan geloven. Gelukkig was de meeste 
rommel snel weer opgeruimd. En vanaf eind april 
hebben we een schitterend en heel warm jaar 
gehad, met een goede oogst.

We hebben in 2018 twee keer een werkochtend 
met ‘Algemeen werk’ gehad: op 31 maart was 
er een groep van 35 tuinders aanwezig die zich 
vooral concentreerde op het gebied voor en rond 
de kantine. Na de verharding van het voorterrein 
eind 2017 werd alles netjes aangewerkt en de 
kantine kreeg binnen en buiten een goede beurt. 
Op 22 september was de tweede opruimochtend. 
Velen hielpen mee met het snoeiwerk op het 
voorterrein, het reinigen van de middensloot en 
met opnieuw veel werkzaamheden rond en in 
de kantine. Dankbaar en goed werk en nog heel 
gezellig ook met koffie, taart en soep door de 
evenementencommissie.

Vanaf de zomer is begonnen met de voorberei-
ding en uitvoering van het beveiligingsplan. Er 
waren helaas weer verschillende insluipingen, 
waarbij met name op 22 september bijna iedere 
tuinder bezocht werd. Mede dankzij een bijdra-
ge van het Rabo Dichtbijfonds van 1250 euro en 
eigen investering kon er veel gerealiseerd wor-
den. Geert heeft in de kantine een inbraakalarm 
en brandmelders aangelegd. Buiten hangen er 
rondom de kantine camera’s, die iedereen en dus 
ook ongenode gasten registreren en er is een 
prikkeldraad versperring aangebracht langs de 
Waardsedijk. En mede vanuit de opbrengst van 
de Rabo fietsdag 2019 à 290 euro is er een AED 
is aangeschaft, waarmee levens gered kunnen 
worden.

M.b.t. de contributiebetaling was aangekondigd 
dat er strenger opgetreden zou worden naar 
wanbetalers. Dit heeft op Ons Stekkie in 2018 
gelukkig geen problemen opgeleverd. Na de fac-

tuur en een eventuele herinnering heeft iedereen 
tijdig betaald, aanmaningen waren niet nodig. 
Dat is fijn, want het bestuur moet ook tijdig de 
huurpenningen afdragen aan de gemeente en 
een deel van de contributie gaat jaarlijks naar de 
AVVN.

De tuincommissie heeft diverse malen vergaderd 
over alle lopende en nieuwe projecten, maar ook 
over de onderhoudsniveau van alle tuintjes. We 
hebben afgesproken voortaan na de schouw met 
betrokken tuinders het gesprek aan te gaan over 
gewenste acties en die vervolgens te bevestigen 
in een schriftelijk verslagje. Op die manier is voor 
iedereen duidelijk wat er afgesproken is en hou-
den we met elkaar de voortgang in de gaten.

We kregen in 2018 voor het eerst te maken met 
het gewijzigde afvalbeleid van de gemeente 
Woerden. Bij het aanleveren van bouwafval 
boven 0,25 m3 moet er stevig betaald worden. 
Wanneer een tuin slecht achtergelaten wordt, 
kan het voorkomen dat de borg niet volstaat om 
van alle rommel af te komen. Wel een punt om 
nog eens bij stil te staan. Bij vertrekkende tuin-
ders doen we ons best samen tot goede oplossin-
gen te komen en onnodige kosten te voorkomen.

In 2018 zijn er op Ons Stekkie tuinders vertrokken 
en gekomen. We namen afscheid van 7 zittende 
leden en we verwelkomden 5 nieuwe leden. En-
kele zittende leden namen een extra tuin erbij of 
werden van medetuinder nu zelfstandig tuinder. 
Ik wens allen veel succes met de nieuwe hobby. 

Natuurlijk mogen we evenementencommissie en 
de vele gezellige activiteiten in dit Jaarverslag 
niet vergeten. Jacinta en Hieke, heel erg bedankt 
voor de vele gezellige uurtjes en al het lekkers 
dat jullie ons voorgeschoteld hebben. De zomer-
barbecue is elk jaar weer een hoogtepunt, maar 
ook andere activiteiten zoals de stamppotavon-
den en de bingoavonden worden zeer gewaar-
deerd. De evenementenkalender 2019 bevat ook 
voor het komend jaar weer veel leuke zaken, die 
niet meer weg te denken zijn uit Ons Stekkie. We 
hopen er nog lang plezier van te hebben!

Tenslotte: financieel is 2018 een gezond jaar ge-

weest. Er is een mooi positief resultaat behaald, 
waarvan we weer een deel zullen reserveren voor 
onderhoud aan het terrein en de vervanging van 
de kantine in de toekomst. De opslag van het 
‘winkeltje’ zal binnen afzienbare tijd vervangen 
moeten worden, vanwege de matige staat en de 
aanwezigheid van een grote hoeveelheid asbest 
die in de wanden verwerkt is; uiterlijk eind 2024 
moet in Nederland immers alle asbest verwijderd 
zijn. 
Met veel zin gaan we met elkaar aan de slag met 

onze projecten voor 2019 zoals de  asbestverwij-
dering in de winkel, het verdelen van de elektra-
punten op de tuin over 2 groepen en het aanleg-
gen van een internetaansluiting. En we hopen 
weer op een oergezellig jaar en uw deelname 
aan de opruimdagen op 16 maart en 14 septem-
ber 2019.

Namens de Tuincommissie van Ons Stekkie, Theo 
Edelbroek. 

2018 was voor de tuinvereniging Parkzicht een 
jaar met bomvol activiteiten. De vereniging bloeit 
en er is een trend gaande dat ons complex aan 
het verjongen is door aanmeldingen van nieuwe 
tuinders. Prima toch! Diversiteit in leeftijd,  cultu-
ren en opvattingen over verantwoord tuinieren 
maakt het tuinieren alleen maar boeiender.
Wat kan er gezegd worden over 2018.....
Een koud voorjaar maar uiteindelijk een prachtig,  
zonnig,  warm en héél droog  tuinjaar.
Parkzicht mag zich terecht een vereniging noe-
men die midden in de maatschappij staat, maar 
dat heeft ook zijn keerzijde.  In 2018 zijn er 14 
meldingen bij de tuincommissie ingediend over 
diefstal (voornamelijk betrekking hebbend op 
groente en fruit). Wie doet zoiets?  Zijn het eigen 
tuinders, bezoekers? Één ding mag duidelijk zijn: 
het is erg frustrerend dat als je wil oogsten net 
alles verdwenen is.  De vraag is of het te voorko-
men is. Antwoord: alertheid van eigen tuinders 
maar ook preventie. Parkzicht is voornemens om 
het toegangshek te reguleren d.m.v. pasjes waar-
door het hek automatisch open gaat en zich sluit. 
Dit voorstel zal in de komende ledenvergadering 
worden besproken. Uitgangspunt is hierbij dat 
de vereniging in principe een besloten karakter 
heeft. Het is geen openbaar terrein.     
In mei was er weer plantjes dag wat voor de ver-
eniging een aardig financieel bedrag  opleverde. 
Met dank aan de leden die dit organiseerden. De  
plantjes welke over waren gingen naar het  Futu-
ra College Woerden.
In juni was er de Rabo fietstocht  waar aan ook 
leden van Parkzicht  mee deden  en ook hier 
werd een aardig financieel bedrag bij een  ge-
fietst ten goede  voor de vereniging.  Deelnemers  
bedankt voor uw sportiviteit.
 De Juiste bedragen van plantjes dag en Rabo 

fietstocht zijn terug te zien in het financieel jaar-
verslag welke word gepresenteerd in de jaarver-
gadering in maart.
Begin juli werden er op het dak van de kantine 
36 zonepanelen geplaatst . Dit ging niet zonder 
slag of stoot.  De Algemene Ledenvergadering 
2018  had in principe haar goedkeuring gegeven 
maar om de leden toch inzicht te geven in de 
financiën over wat het uiteindelijk zou gaan kos-
ten en wat de meerwaarde zou zijn is besloten 
om door een afgeschermd online referendum via 
internet de besluitvorming voor te leggen aan de 
leden. En …. met een  grote meerderheid hebben 
de leden besloten om tot aanschaf over te gaan. 
De eerste resultaten  van de energie opbrengst 
waren veel belovend  met andere woorden er 
werd meer stroom terug geleverd dan was ver-
bruikt.
Ook heeft Parkzicht weer voor haar leden weer 
een fantastische BBQ kunnen houden. Ja, gezellig 
en lekker praten over de ditjes en de datjes! 
Op zondagmiddag 8 juli was Parkzicht één van 
de 64 locaties  in Woerden die mee deed aan het 
culturele muziek festijn. Op parkzicht trad de 
Everlite for  Hawaiians Band op.  Op deze mooie 
zonnige dag werd ons complex aangenaam ver-
rast  door  zwoele tropische muziek met danse-
ressen en dat trok vele bezoekers.  
Tuin bezetting: Er zijn  het afgelopen jaar 4 tuin-
ders gestopt met tuinieren. Inmiddels zijn alle 
tuinen weer verhuurd.
Verder wil de tuincommissie alle leden bedanken 
die zich in het afgelopen jaar hebben ingezet 
voor  de vereniging. Met Dank!

Wim van Dijk en Frank van der Noord

Jaarverslag Parkzicht 2018

6 7



98

Aanwezig:

Anton Janmaat  interim voorzitter

Bart Briede   penningmeester

Annemiek van der Vijver secretaris
Aanwezig: 12 leden waarvan 3 bestuursleden
Afwezig met kennisgeving: 5 leden (zie onder 
“mededelingen”)

1. Opening 
Anton Janmaat opent de vergadering en moet 
helaas een zeer lage opkomst constateren.

2.”Woerden”door het Sleutelgat van de tijd”
De doelstelling om door een fotopresentatie over 
Woerden, een hogere opkomst te generen, is 
helaas niet gehaald. 

3. Mededelingen (voorzitter)
Afmeldingen ontvangen van: Bert Tersteeg, Dick 
de Jong, Kees van Putten, Corrie Smit, Eric Mars. 

Mail van Stephanie Pietersen ontvangen  
(bestuur van de triatlon Woerden), heeft 
dringend vrijwilligers nodig, elke vrijwilliger 
ontvangt €25,00 plus lunchpakket en T-shirt. 
Eventueel kan dit bedrag gedoneerd worden aan 
een zelf te kiezen vereniging. 

4. Vaststelling van de notulen 28 maart 2017
De notulen worden aangenomen op een kleine 
naamcorrectie na.

5. Jaarverslag van het bestuur en het beleid van 
het bestuur
Het is een redelijk rustig jaar geweest, op twee 
netelige situaties na waarin het hoofdbestuur 
moest optreden. 

6. Jaarverslagen van de drie tuincomplexen
Parkzicht
Wim van Dijk: jaarvergadering is bezocht door 
40 personen. AED in de hal gemonteerd. Er zijn 
plannen voor het aanschaffen van zonnepanelen, 
we zitten in een oriënterende fase.

Ons  Stekkie
Theo Edelbroek: het jaarverslag van de voorzitter 

is wel op tijd aangeleverd maar per abuis niet 
opgenomen in de Tuindersinfo vandaar een 
mondeling verslag: 

Er zijn veel evenementen georganiseerd, het 
werkkapitaal hiervoor is € 500,00. Tot nu toe 
is er een winst gemaakt (verhuur, baromzet, 
evenementen van€ 4700,00. De aanschaf 
van een  AED wordt overwogen, eventueel 
in samenwerking met de tennis, hockey en 
biljartvereniging. 

Afgelopen jaar wel een insluiping gehad (via het 
ijs) maar er is weinig ontvreemd behalve wat 
inbraakschade.

Beveiligingsplan heeft onze volle aandacht. 

We doen er veel aan om de website up-to-date te 
houden.

Andries de Jong is op de laatst gehouden 
ledenvergadering lid van verdienste geworden. 

Breeveld
Jan Klee: 35 op de ledenvergadering. Aanleg van 
stroom op Breeveld blijft een heikel punt. 

7. Financieel verslag (penningmeester)
Staat van baten en lasten: heel stabiel. Bart 
licht het verslag toe zoals opgenomen in de  
Tuindersinfo.

Andries de Jong: onderzoeken of de advertenties 
opwegen tegen de extra pagina’s die we moeten 
afnemen. Met andere woorden het opnemen 
van advertenties mag niet meer kosten dan de 
pagina’s die gedrukt worden.  

8. Verslag van de kascommissie
Exploitatie resultaat wordt verdeeld over de 
complexen, via een verdeelsleutel. 

De kascommissie heeft kritische vragen gesteld, 
desondanks zijn de cijfers zijn goedgekeurd.

9. Toelichting en vaststelling van de balans en 
van de staat van baten en lasten over 2017
Zie 7

10. Decharge van het bestuur
Het bestuur gaat door. 

11. Vaststelling van contributie en bijdragen voor 
het jaar 2019
Het bestuur stelt voor geen wijziging door te 
voeren. Anton pleit er voor ondanks de kritiek, 
om de huidige contributie te handhaven omdat 
het AVVN o.a. ook juridische bijstand verleent 
waar we in het verleden veel profijt van 
hebben gehad. Er zal in de nabije toekomst het 
een en ander gaan veranderen bij het AVVN, 
dienstverlening op maat waardoor de contributie 
wellicht zal dalen.

12. Vaststelling van de begroting 2018
Exploitatie resultaat: € 12.191.00 Breeveld: €  

4131,00, Parkzicht: € 4837,00 en Ons Stekkie €  

3213,00 

13. Verkiezing nieuwe bestuursleden
Andries de Jong is afgetreden, deze functie 
is nog steeds vacant. Bart is aftredend maar 
herkiesbaar. 

Anton pleit voor het lobbyen voor een nieuwe 
voorzitter. Anton is momenteel interim voorzitter. 

14. Benoeming 3 leden kascommissie
Kees van Putten heeft te kennen gegeven 
wederom plaats te willen nemen in de 
kascommissie.

15. Benoeming van leden die de tuincomplexen 

wil vertegenwoordigen op het AVVN congres in 
Driebergen op 16 juni 2018

Jan Klee en Annemiek, Theo als reserve. 

16. Rondvraag
Ad Pronk: horecagebeuren. Vindt het 
teleurstellend dat Breeveld en Ons Stekkie 
achterblijven met het aanvragen van het 
horecagebeuren. Bij zowel Breeveld en Ons 
Stekkie zit het zeker nog in de pijplijn maar 
er zijn diverse problemen zoals gebrek aan 
leidinggevende, extra noodvoorzieningen 
(nooduitgang). Breeveld wil niet meer verhuren 
maar de vergunning gebruiken voor activiteiten 
en evenementen “tuingerelateerde”. Voor Theo 
is het nog een te vaag gebied en wil de komende 
maanden gebruiken om deze wetgeving eens 
goed uit te spitten. 

Wim van Dijk: vraagt om een plattegrond van 
het complex i.v.m.  bomen op het terrein die van 
de gemeente zijn en daar als verhuurder, ook 
verantwoordelijk voor is.

Andries de Jong:  vraagt zich af of de inkomsten 
van de advertenties opwegen tegen de extra 
pagina’s die we moeten afnemen. Na de pauze, 
die dus nuttig gebruikt werd, blijkt dat we quitte 
spelen.  

17. Sluiting

Notulen Algemene Ledenvergadering woensdag 28 maart 

2018, complex Parkzicht
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Financieel verslag van het bestuur 2018
Het financieel resultaat over boekjaar 2018 komt 
met € 12.701,00 iets hoger uit dan de verwach-
tingen volgens de begroting ad €  12.181,00

INKOMSTEN:
De hoogte van de jaarlijkse contributie en van de 
tuinbijdrage per m2 is niet gestegen t.o.v. 2016 en 
2017.
Het totaal bedrag aan contributie komt met  
€  34.976 iets hoger uit dan begroot ad  €  34.500 
wat is toe te rekenen aan een paar nieuwe tuin-
ders die gedurende 2018 zijn gestart met tuinie-
ren op tuinen van tussentijds vertrokken tuinders 
aan wie geen restitutie van betaalde contributie 
is verleend.
De opbrengst van de advertenties in de Tuinders-
Info is met een fractie teruggelopen van € 276,- 
in 2017 naar €  251 in 2018.

UITGAVEN:
De jaarlijkse huurafdracht aan gemeente Woer-
den is onze grootste kostenpost.
In 2018 is de huur van de tuingronden gestegen 
met 1% naar een totaal bedrag van €  15.307.
Deze stijging is vergelijkbaar met voorgaande 
jaren.
Voor de begroting 2019 zijn we uitgegaan van 
een vergelijkbare stijging.

BALANS:
In november 2018 zijn wij door onze verzekeraar 

negatief verrast met een aanzienlijke premiestij-
ging van de opstalverzekering van de kantines 
van onze drie tuincomplexen.
Navraag bij andere verzekeraars en tussenperso-
nen heeft ons echter geleerd dat het verzekeren 
van een verenigingskantine, in een buitengebied, 
een kostbare aangelegenheid is. Het aanbod van 
andere verzekeraars kwam in alle gevallen hoger 
uit dan onze bestaande verzekering.
Op basis van het voorgaande heeft het bestuur 
besloten verder geen stappen te ondernemen.
Het premiebedrag wordt rechtstreeks toegere-
kend aan het rekening courant saldo van de drie 
tuincomplexen. Doordat de jaarlijkse verzeke-
ringspremie bij vooruitbetaling wordt voldaan 
is een groot deel van de premiestijging terug te 
vinden in de balans onder de “Vooruitbetaalde 
kosten”

OVERIG:
Gedurende het boekjaar 2018 hebben zich geen 
financiële bijzonderheden voorgedaan.
De kascommissie heeft op 19 februari 2019 de 
cijfers van de vereniging over 2018 gecontroleerd 
en alles in orde bevonden.

Namens het bestuur,
Bart Briedé
Penningmeester Volkstuinvereniging te Woerden

5 januari – Nieuwjaarreceptie, vanaf 10:00 

2 februari – Stampottenavond, aanvang 17:00 uur 

30 maart – Voorjaarsbingo, aanvang 20:00 uur 

20 april – Plantjes & stekjesmarkt, aanvang 10:00 uur 

11 mei – High tea, aanvang 13:00 uur 

31 augustus – Zomerfeest BBQ, aanvang 17:00 uur 

28 september – oogstfeest, aanvang 10:00 uur 

26 oktober – pompoenwedstrijd, vanaf 10:00 uur 

23 november – vrijwilligersavond, vanaf 17:00 uur 

7 december – Kerststukjes maken, aanvang 10:00 uur 

21 december – Kerstbingo, aanvang 20:00 uur

Evenementenagenda ‘t Stekkie 2019
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Overleden
Sinds de vorige editie van de Tuindersinfo heb-
ben we kennis genomen van het overlijden van 
een aantal oud tuinders en/of hun partner.
De heer Cees van Leeuwen, al lang geleden 
gestopt met de tuin, was een markante persoon. 
Met Cees kon je bomen over serieuze zaken en 
kon je geintjes maken. Maar hij was ook een man 
met passie, die zich heel erg kon opwinden over 
in zijn ogen onrechtmatige zaken. Ik ben naar de 
avondwake gegaan in de kapel van Weddesteijn.
Vervolgens bereikte ons het bericht dat Ans, de 
vrouw van de onlangs gestopte tuinder de heer 
De Ruijter, was overleden. Ik heb mevrouw De 
Ruijter niet echt gekend zoals ze was. Ik ben de 
heer de Ruijter en verdere familie gaan condole-
ren in het gebouw van De Laatste Eer.
In januari kwam het bericht dat weinigen ont-
gaan zal zijn. Oud tuinders Jaap en Gerda Karse-
meijer zijn beide binnen één etmaal overleden. 
Eerst Gerda en overeenkomstig zijn eigen wens is 
Jaap zijn innig geliefde vrouw spoedig gevolgd. 
De uitvaartdienst in de kapel van Weddesteijn 
was heel druk bezocht, ook door veel tuinders 
van ons complex. Tijdens de indrukwekkende 
dienst werd nadrukkelijk stil gestaan bij de LIEF-
DE die Jaap en Gerda met elkaar deelden. Jaap 
was vaak aanwezig op Breeveld en heeft veel 
bijgedragen aan de sfeer op en de ontwikkeling 
van het complex.    

Mutaties
Rond de jaarwisseling heeft een groot aantal 
mutaties plaatsgevonden. Twaalf tuinen verwis-
selden van gebruiker, een record voor zover mij 
bekend. De wachtlijst stond als gevolg daarvan 
opeens op 0.
Sabina van Gemert heeft overuren gemaakt, ze 
verzorgt namens de tuincommissie de wachtlijst 
en het uitgeven van tuinen. Het is haar weer ge-
lukt, waarvoor heel erg veel dank.

Ledenvergadering op 20 maart
Op het moment waarop deze editie van de 
Tuindersinfo verschijnt hebben onze leden in-
middels al een uitnodiging voor de komende 
complex ledenvergadering ontvangen of zullen 
deze binnenkort krijgen. Naast de gebruikelij-
ke onderwerpen staat het volgende punt op de 
agenda: De aanleg van een stroomvoorziening 
op ons complex om in de toekomst met elektrisch 
aangedreven apparatuur te kunnen werken. De 
tuincommissie legt de leden een plan voor inclu-
sief het bijbehorende financiële plaatje. Daarover 
kunnen de leden zich uitspreken en al dan niet 
hun goedkeuring er aan geven. Dit thema heeft 
in het verleden wel eens tot heftige discussies 
geleid. Ik verwacht nu een goede, zakelijke dis-
cussie en de bereidheid met respect naar elkaars 
standpunten te luisteren.

Berichten van Breeveld
Nieuwjaarsbijeenkomst
Zaterdag 5 januari was weer een gezellige en druk bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst. Behalve vele 
bekende gezichten waren er meerdere nieuwe tuinders aanwezig. Naast het  geluk wensen voor het 
nieuwe jaar vond er tevens een eerste kennismaking plaats. Het zou uiteraard mooi zijn wanneer de 
nieuwe tuinders nu ook gaan deelnemen aan het koffieuurtje, elke dag van 9.30 – 10.00 uur behalve 
op zondag. Welkom!

Op de agenda staat ook de samenstelling van de 
tuincommissie. Daarin verandert een en ander. 
Er is een kandidaat om de functie van pen-
ningmeester over te nemen van Erik Mars.  Op 
het moment van dit schrijven (eerste week van 
februari) is er nog geen kandidaat  gevonden om 
de mijn functie van voorzitter over te nemen. 
Bovendien acht de tuincommissie het zinvol om 
uit te breiden van het huidige aantal van 5 naar 
6 leden; we zoeken dus ook daarvoor nog een 
kandidaat. Wie o wie?

Gezocht: vrijwilligers om taken over te nemen
Zoals bekend stopt Nico Buitelaar na de leden-
vergadering met alle activiteiten ten behoeve 
van ons complex. Zijn taken kunnen door diverse 
anderen worden overgenomen. Belangstelling? 

Voor informatie kan men terecht bij Nico of  bij 
ondergetekende (via breeveld@volkstuinwoer-
den.nl )

Breeveld 25 jaar
Aanstaande 1 april bestaat ons tuinencomplex 
25 jaar. Dit is een moment om aandacht aan te 
besteden al hoeft dat niet beslist op die dag te 
zijn. Wie voor deze gelegenheid ter voorberei-
ding van een of ander festijn wil deelnemen aan 
een feestcommissie kan zich eveneens melden via 
genoemd mailadres.  

Deze ‘Berichten van Breeveld’ zijn voor de laatste 
keer geschreven door
Jan Klee,
voorzitter tuincommissie Breeveld  

Vorig jaar schreef ik te hopen dat 2018 wat 
standvastiger zomerweer zou brengen. Dat is 
helemaal uitgekomen, warm en droog wel te 
verstaan tot in het najaar. Er is heel wat water 
gegoten en gesproeid. De oogsten waren nogal 
wisselend. Warmteminnende soorten deden het 
goed, de koude grond soorten minder. 
Statistische gegevens:
Alle tuinen waren in 2018 verhuurd.
Er waren 10 opzeggingen w.v. 1 tuinder met 
meerdere tuinen die worden herverdeeld in 4 
tuinen.
We hebben 11 nieuwe tuinders op ons complex 
begroet.
Een lid is officieel als medetuinder geregistreerd 
en 2 tuinders hebben hun tuin opgezegd maar 
blijven lid van de vereniging.
Op de wachtlijst staan momenteel 2 gegadigden 
voor een tuin op een later moment en op de 
interne wachtlijst staan 11 leden.
Er zijn 3 bouwvergunningen afgegeven.
Vergaderingen tuincommissie
De tuincommissie heeft 6 maal vergaderd in 
2018.

Jaarvergadering 2018
Kascommissie
De kascommissie 2018 bestaat uit:
Jan Muller
Piet Nederlof

De tuincommissie bestond in 2018 uit:
Jan Klee ( voorzitter)
Erik Mars (penningmeester)

Nel Muller (secretaris)
Henk de Langen (algemeen TC lid belast met 
bouwvergunningen)
Corrie Smit (algemeen TC lid)

Sabina van Gemert houdt zich bezig met de tuin-
uitgiften.
Achter de schermen
Hartelijk dank aan alle mensen die een aantal 
taken op zich hebben genomen. Wij kunnen niet 
zonder deze vrijwilligers.

Schouw
Op 9 mei 2018 is weer de jaarlijkse schouw ge-
houden. De meeste tuinen waren netjes onder-
houden, waar dat niet het geval was, is de betref-
fende  tuinder daarop aangesproken. Er is extra 
gelet op glas en kapotte steigertjes.

Activiteiten in 2018
6 januari   Gezellige Nieuwjaarsbijeen-
komst
2 februari  Boerenkoolmaaltijd
15 maart  Ledenvergadering
28 maart  Paasbloemschikken
12 mei  Plantjesmarkt
2 juni   Tuinuitje naar Leerdam
7 september BBQ Breeveld
19 december Kerstbloemschikken

Andere zaken
In 2018 is de beveiliging van en rond het Praat-
huis afgerond. Verder is het terras opgeknapt, in 
het voorjaar 2019 zal dit worden afgerond.

Breeveld: jaaroverzicht 2018
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Plantjesdag Volkstuincomplex  Parkzicht ... voor elk wat wils!
 

Op 18 mei aanstaande heeft Parkzicht wederom 
haar jaarlijkse plantjesdag van 10.00 uur tot 15.00 
uur.  Vier  tuinders zijn nu al druk in de weer met 
het voorzaaien,  het maken van stekjes,  etc. , etc. 
Zomaar even een greep uit het assortiment wat 
je zoal kan verwachten op deze dag: 
 
Diverse soorten paprika’s waaronder de punt,  
gewone- en snackpaprika, tomaten, grote toma-
ten, de bes- en peertomaten in allerlei kleuren.
Bijzondere pepers, andijvie, bietjes, sla, diverse 
soorten kruiden, 
Gewone- en mini komkommers, augurken, diver-
se soorten courgettes en pompoenen, prei, (knol)
selderij, een rijke schakering aan diverse soorten 
van kolen, bloemen en natuurlijk ook fruitstekjes. 
Dit jaar zal het assortiment ook bestaan uit 
uitheemse groenten waaronder: Chinese 
sponscourgette (eetbaar maar na droging kan je 
het jarenlang gebruiken als pannenspons), de 
Donq Qua oftewel de wintermeloen (joekels en 
zeer lang te bewaren!), de bittermeloen, pijlsla, 
Chinese paksoi, Surinaamse spinazie, puntige 
Chinese komkommers, de Chinese spinazie (die 
vooral mooi is in de bloei) en de wonderboom! 
En zo is er nog veel meer! Dus ga kijken en lekker 
hamsteren voor een zeer zachte prijs! 
 
En er is nog veel meer te halen op de plantjes-
dag. Veel gezelligheid en een ploeg van vrijwilli-
gers zorgt voor de nodige hartige hapjes en 
drankjes.  
Naast deze activiteiten zal er een workshop 
worden gegeven over het snoeien van fruitbo-
men. Ook zal een demonstratie worden gegeven 
over hoe je zelf eenvoudig groente afval zowel 
thuis als op de tuin reukloos kan fermenteren; 
zeg maar het omzetten van restafval in natuurlij-
ke bacteriën/organismen. Dit is iets anders dan 

composteren. Voor de demonstratie zal naar alle 
waarschijnlijkheid een gastspreker worden uitge-
nodigd die alles weet over dit fenomeen! De 
toegepaste methode over het fermenteren van 
groente is gebaseerd op het Bokashi principe. 
Een volle afgesloten fermenteer emmer van ca 25 
liter levert na ca 3 weken algauw 200 ml aan 
natuurlijk organismen op wat voldoende is voor 
20 liter biologische mest! 
 
Kortom een dag om naar uit te zien. De plantjes-
dag is natuurlijk ook bedoeld voor de tuinders 
van de andere complexen. U bent allen zeer 
welkom!
 
Frank van der Noord
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Iedere 

woensdag
bij u op de weekmarkt...

Van 7.00 tot 13.00 uur
Groot assortiment...

Waaronder...
✔  Andijvie in soorten 

✔  Sla in soorten

✔  Kool in soorten

✔  Geënte komkommers

✔  Tomaten in soorten

✔  Aardbeien

 

✔  Broccoli

✔  Selderij

✔  En nog veel meer...

Waaronder...
✔ Rozemarijn

✔ Tijm

✔ Salie

✔ Oregano

✔ Munt

✔ En nog veel meer...

✔ Doré

✔ Bildstar

✔ Eersteling 

✔ Frieslander

✔ Lekkerlander

✔ Gloria

✔ Uien

✔ En nog veel meer...

Groenteplanten

Kruiden

Poters
Vroege, middenvroeg en late soorten...

Wij zien u graag op de Woerdense Weekmarkt

Peter Vos Tuinplanten (bij de kaasbel)
Verder verkopen wij bomen, vaste planten, heesters,  
perkgoed, bloembollen, potplanten en kuipplanten


