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Uitnodiging
Geachte leden,
Hierbij nodigt het bestuur u allen uit voor het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering 2016 op maandag 21 maart a.s.
in het Parochiehuis (Doortocht). We beginnen om 20.00 uur, de
zaal is open vanaf 19.30 uur.
Het bestuur stelt de volgende agenda voor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening vergadering door de voorzitter
Jaarverslag voorzitter 2015 (zie pp. 5-8)
Goedkeuring notulen van vorige ALV 2015 (zie pp. 13-18)
Financieel jaarverslag 2015 door de penningmeester (zie pag. 19)
Verslag kascommissie 2015
Verkiezingen en samenstelling nieuw bestuur

Tuincommissaris Michiel Heinen (West) is aftredend en herkiesbaar. Zoals aangegeven in het vorige
clubblad staat de vacature voor een tweede tuincommissaris op West nog open. Voorzitter Frank Busker,
secretaris Maaike ten Haken en tuincommissaris Jakko Gunst zijn aftredend en niet-herkiesbaar. Het
bestuur is verheugd te kunnen melden dat Mandy de Wit en Bert de Ruiter zich beschikbaar hebben gesteld
als secretaris en tuincommissaris-Oost. Een en ander leidt tot de volgende verkiezingen:

-Verkiezingen secretaris (kandidaat Mandy de Wit)
-Verkiezingen tuincommissaris Oost (kandidaat Bert de Ruiter)
-Verkiezingen tuincommissaris West (vacature)
-Verkiezingen voorzitter (vacature)

Pauze en Loterij
7.
8.
9.
10.

Ontwikkelingen Polderhof
Geplande activiteiten voor 2016 (opening Polderhof, lezingen,
jaarmarkt, oogstfeest)
Rondvraag
Sluiting
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Van het bestuur (jaarverslag voorzitter 2015 – 2016)
Frank Busker
Beste tuinliefhebbers,

Plantjes vliegen alweer over de toonbank van de vereniging. De kassen zijn of worden
gevuld en de grondvoorbereidingen zijn in volle gang. Enige reflectie op 2015 is op zijn
plaats.
Ik deel dit verslag op in een aantal onderwerpen:







Wat is er gerealiseerd?
De bezetting van de tuinen
Omgevingsfactoren, waterschap, gemeente en buren
Vernieling, diefstal en veiligheid
Het aangezicht van onze tuinen
Bestuurswisselingen

Gerealiseerd in 2015
Onze winkel is afgelopen jaar weer vaker geopend en de gedroogde koemest wordt veel
afgenomen. Hulde aan de medewerkenden in de winkel en de vervoerders van de mest.
De EHBO-trommels zijn duidelijker dan voorheen gemarkeerd en beschikbaar gesteld op
een aantal plaatsen.
Een kas is gebouwd voor het goedhouden van onze plantjes en het succes zien we terug
in de mooie kwaliteit van de planten.
Er is in het najaar gestart met de aanbouw van de Polderhof. Onder leiding van de altijd
enthousiaste Frans Walraven zijn we met een aantal techneuten voor elektra, isolatie,
verven en dak- en vloerbedekking nu zo goed als klaar en kunnen we spoedig een
openingsfeestje bouwen. Het is de bedoeling om meer kleur aan het verenigingsleven te
geven door de Polderhof te gebruiken als koffieruimte, vergaderruimte van het bestuur
en als info- en lezingencentrum. In 2016 worden er diverse lezingen gepland en we hopen
op een hoop bezoekers die dan kennis kunnen opdoen dan wel uitwisselen.
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We hebben met een kraam deelgenomen aan de najaarsmarkt in Bodegraven. Goed om
ons te presenteren als vereniging. Dank aan de leden voor hun inzet. Gezien de toch wel
snellere doorstroming in de tuinen is de wachtlijst aan het krimpen en kunnen we weer
nieuwe wachtenden welkom heten.
Op tuin Oost is de zo gewenste plek gerealiseerd voor het plaatsen van karren en
gereedschappen. Tot slot is er een oogstfeest georganiseerd als afsluiting van het
tuinseizoen. Heerlijke lekkernijen werden tevoorschijn getoverd en er was een gezellige
grote opkomst. Zeker voor jaarlijkse herhaling vatbaar.

De bezetting
Onze wachtlijst voor tuinen, die weliswaar nog steeds bestaat, is belangrijk vernieuwd en
korter geworden als gevolg van wisselingen. Veel nieuwe leden hebben we kunnen
begroeten.
Ook zijn bij de wisselingen wederom oude bouwsels opgeruimd, zodat nieuwe leden met
een schone tuin kunnen beginnen. Dit draagt ook bij aan een beter uiterlijk van onze
tuinen.

De omgevingsfactoren
Ook het afgelopen jaar is er weer een overleg met de gemeente geweest. Tijdens dat
overleg werd ons aangekondigd dat de huurprijs voor de grond met ingang van het
nieuwe contract (2017) zal worden verhoogd en geharmoniseerd met de andere
verenigingen in onze dorpen.
De gemeente voorzag ons verder van compost en van containers voor de afvoer van hout.
Ook het bos is schoongemaakt. Aangekondigd is wel dat het leveren van compost en het
plaatsen van containers voor de gemeente een kostenpost is die de aandacht heeft. Wat er
precies in het vat zit, is nog niet duidelijk.

Vernieling, diefstal en veiligheid
In 2015 zijn er gelukkig geen grote voorvallen van vernieling en inbraken geweest.
Tijdens een rondleiding met de wijkagenten hebben we een goede verstandhouding
kunnen realiseren. Zij rijden vaker langs onze tuinen dan voorheen. Op advies van de
agenten hierbij nogmaals een aansporing om van elk incident altijd aangifte te doen. Dit
is van belang voor de dossiervorming en voor het oplossen van delicten die nog worden
onderzocht.
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Het hard rijden langs onze tuinen richting de moskee is ook aan de orde gekomen in ons
gesprek met de politie. We zullen er bij de eigenaar (Rijkswaterstaat) en het bestuur van
de moskee op aandringen om hieromtrent maatregelen te nemen.

Het aangezicht van onze tuinen
Uiteraard wil ik de oproep van afgelopen jaar herhalen. Ook in 2016 is het niet de
bedoeling om restanten van groenten te deponeren in het bos bij tuin West. We mogen
hopen dat de gemeente het snoeiafval (takken) van het seizoen 2015 weer gaat
verwijderen. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat de boel er netjes uitziet: de
tuinen onderhouden, de paden aangeveegd, de sloten schoon, de huisjes in een goede
staat van onderhoud, de afscheidingen van deugdelijk materiaal (geen plastic), geen
zwerfvuil op de tuin en geen gedumpt afval bij het bos. Dit is echt van belang voor de
toekomst en het bestaan van de tuin voor wat betreft de gevoelens van de gemeente, het
waterschap en de omgeving. Blijf elkaar aanspreken op verkeerd gedrag. Ook in 2016
moet dat kunnen als het op de juiste toon gebeurt.

Bestuurswisselingen
Het dagelijks bestuur staat voor een verandering. Twee vacatures, voor een voorzitter en
een tuincommissaris op West, staan nog open. De scheidende bestuursleden danken wij
voor hun inzet en creativiteit.
Er moet nog eens worden benadrukt, dat een vereniging het moet hebben van de inzet van
haar leden. Hulp bij diverse werkzaamheden weten we wel te verkrijgen, maar het is ook
van belang dat er leden opstaan die een paar jaar bestuurlijk werk willen doen. Er moet
worden beheerd en overlegd en noodzakelijke activiteiten moeten worden gepland en
gecoördineerd.
Zonder volledig bestuur zal de vereniging snel in de problemen komen en zal de last op
de enkele nog aanwezige bestuursleden te groot worden. Hierbij een serieuze oproep om
u te melden voor een van de beschikbare functies. U kunt daarmee ook richting geven
aan de vereniging en de toekomst.
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Wijs met groenbemesters (I)
De pagina waarop Garant Zaden zijn groenbemesters aanbiedt, behoort vast en zeker niet
tot de meest gelezene van de zadencourant. Groenbemesters, zoals lupine, luzerne of
raaigras; wat moet je daar als amateurtuinder mee? Hier en daar is vast wel een tuinder te
vinden die in de nazomer wel eens een zakje lupinezaad over zijn tuintje heeft
uitgestrooid. Altijd goed om voorafgaand aan het spitten in het najaar voor enige
bodembedekking te zorgen, nietwaar? Ja, het klopt, voor de tuin is dat zeker goed. Maar
…. met een groenbemester valt veel meer te doen.
Veel tuinders beschouwen een groenbemester als een belangrijke bodemverbeteraar. Dat
klopt, maar de bodem verbeteren, is niet zijn enige functie. Tal van groenbemesters
worden met een ander doel geteeld. Te denken valt aan het bestrijden van bodemaaltjes,
of het verbeteren van het stikstofgehalte van de grond. Blindelings een zakje zaad
bestellen, is dus geen goed idee. Integendeel, het is belangrijk om het doel van de teelt
vooraf helder voor ogen te hebben. Wie alleen op zoek is naar wat bodembedekking zal
een heel ander ras uitkiezen dan wie wil zorgen voor stikstofrijke grond.
Aan het uitkiezen van de meest geschikte groenbemester gaat dus best enig denk- en
speurwerk vooraf. Groenbemester zaaien tegen bietencysteaaltjes? Of tegen
wortellesieaaltjes? Komen die dan voor op onze tuin? Tja, dat weet je, of je weet het niet.
En stel dat je bloemkolen wilt telen en vooraf groenbemesters wilt zaaien om de
bloemkoolplantjes een flinke stikstofgift mee te geven; wanneer moet je dan zaaien? Ook
zo’n ingewikkelde vraag ….
Bladrammenas, gele mosterd, raketblad; keus voor een groenbemester is er genoeg. Als
hulp bij het maken van de juiste keuze bespreekt de redactie in het komende nummer van
het clubblad een aantal rassen die heel geschikt zijn om te gebruiken binnen onze
vereniging.
Hebt u uw keus al gemaakt, checkt u dan even of u niet per ongeluk gele mosterd hebt
besteld. Dit ras is zéér vatbaar voor knolvoet en kan dus beter niet worden gezaaid op een
perceel waar pas koolplanten hebben gestaan, of nog moeten komen. Veel
groenbemesters komen bovendien het best tot hun recht wanneer ze eind juli, begin
augustus worden gezaaid met het oog op de najaarsteelt. Kortom, wilde u dit jaar gaan
experimenteren met groenbemesters …. begin rustig met de gewone voorjaarsteelt (sla,
worteltjes, spinazie, erwten en peulen) en ga de tweede helft van het seizoen aan de slag.
Wordt vervolgd …… (red.).
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‘Vers van het land’ – Aardappelgratin met spinazie
Dit keer een heerlijk recept voor de eerste bladspinazie uit de kas. Een handig
ovengerecht om van te voren te maken, vooral als je gasten te eten krijgt. Bovendien heb
je dan een bijgerecht met zowel aardappelen als groenten. Eet smakelijk en geniet van de
aankomende lente!
Ingrediënten voor 4 personen:
500 gram spinazie; 2 uien; 2 eieren; 75 ml slagroom;
1 rode paprika; 50 gram walnoten; ± 1 kg stevige aardappelen; 4 beschuitjes; 100 gram
geraspte belegen kaas; 2 teentjes knoflook; olijfolie; half bakje bieslook (fijngeknipt);
nootmuskaat; peper en zout.
Werkwijze:
Verwarm de oven voor op 180°C. Schil de aardappelen en kook ze met een snufje zout in
ca 10. minuten beetgaar. Giet de aardappelen af en laat ze afkoelen. Verwijder de grote
steeltjes van de spinazie en was deze groente zorgvuldig. Snipper de uien en snijd de
paprika in kleine stukjes. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een hapjespan en fruit de uien op
laag vuur. Voeg de paprikastukjes toe en laat even meebakken. Voeg beetje voor beetje
de spinazie toe en bak even mee totdat alle spinazie geslonken is. Pers de knoflook er
boven uit en breng verder op smaak met nootmuskaat, peper en zout (mag best een beetje
pittig zijn). Laat het spinaziemengsel daarna goed uitlekken in een zeef. Klop de eieren
los en voeg de slagroom en de bieslook toe, én een klein beetje peper en zout. Meng het
eiermengsel met de spinazie. Rooster de walnoten in een droge koekenpan en hak ze in
stukjes. Snijd de aardappelen in schijfjes. Vet een ovenschaal in met olijfolie en leg de
helft van de aardappelschijfjes op de bodem van de ovenschaal. Breng hierop het
spinazie-eimengsel. Strooi hier de walnoten overheen. Verdeel daarna de rest van de
aardappelpartjes eroverheen. Maak de beschuitjes fijn en meng dit met de geraspte kaas.
Strooi dit over de aardappelschijfjes. Laat het gerecht ca. 30 minuten in de oven bruin
kleuren. Een goede combinatie met zowel vlees- als visgerechten!
Caroline Zwaneveld
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Bijlage 1. Notulen van de Algemene Ledenjaarvergadering van de
Volkstuin- en Recreatievereniging Bodegraven, gehouden op 7 april
2015 in Rijngaarde
1. Opening vergadering
Frank Busker opent de vergadering en heet alle aanwezige leden welkom. Er zijn 42
leden aanwezig. Het voltallige bestuur is aanwezig op Arjen Boekhorst na, hij komt later.
Frank vraagt een moment stilte om Dhr. H. Fontein te gedenken. Hij overleed op 6
november 2014.
Daarna wordt voorgesteld om de agenda te volgen.

2. Jaarverslag voorzitter
Frank loopt het jaarverslag door en licht de volgende punten toe. Dit jaar loopt het
huurcontract met de gemeente af. De verwachtingen zijn dat de huurtarieven gelijk zullen
worden getrokken met Reeuwijk. Dhr. de Voogd merkt op dat de gemeente in Weideveld
moestuinen ter beschikking stelt. Hij vraagt hoe dit zit. Frank heeft van de gemeente
begrepen dat dit geen gewoon moestuincomplex gaat worden. Hij blijft dit monitoren bij
zijn contactpersonen bij de gemeente.
Verder heeft Frank naar aanleiding van de vernielingen en diefstal begin dit jaar met de
politie een ronde over tuin West gelopen. De politie heeft toegezegd meer te komen
surveilleren. Alle leden wordt gevraagd bij calamiteiten contact op te nemen met de
politie. Een ander verzoek is om aandacht te hebben voor onbekende voertuigen die langs
de weg geparkeerd staan. De politie verneemt graag het kenteken van deze voertuigen.
Frank heeft ook het te hard rijden door bezoekers van de moskee op de parallelweg van
de Burgemeester Kremerweg aangekaart. De weg schijnt tot onze verbazing een 80 km
weg te zijn.
Verder meldt Frank dat er voor het netjes houden van de kanten langs de tuinen in de
Polderhof grind beschikbaar komt. Ook vraagt Frank aandacht voor het parkeren van
fietsen op de tuinpaden. Indien mogelijk graag zoveel als kan aan de kant of op de eigen
tuin zodat de doorgang voor andere leden niet gehinderd wordt.
Een paar leden hebben vragen over de toegangshekken bij de tuinen. Het bestuur voelt er
niets voor om die van sloten te voorzien of te veranderen. Het is de bedoeling dat het hek
’s avonds dicht gaat.
Wat betreft de toekomstplannen: Frank meldt dat de kas goed werkt. De nieuwe leden
kunnen deze maand een uitnodiging verwachten voor een introductiebijeenkomst.
Er zijn daarna geen opmerkingen meer over het jaarverslag.
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3.Goedkeuring notulen van de ALV van 2014
Dhr. Kool merkt op dat hij niet weet waar de nieuwe EHBO-koffers nu hangen. De
nummers van de betreffende tuinen zijn in het clubblad gepubliceerd. De trommels
bevinden zich in een groene brievenbussen met daarop een wit kruis. Het bestuur gaat
nadenken of de herkenbaarheid van de EHB- koffers nog duidelijker kan worden
gemaakt.
Frank merkt op de opslagplek voor materialen op Oost bijna geregeld is.

4.Financieel jaarverslag door de penningmeester
Piet krijgt een vraag over het bedrag dat de verzekeraar heeft uitgekeerd voor de geleden
schade na de inbraak in een Polderhof. Deze teruggave is ruim te noemen en Piet licht
een en ander toe. De contributie voor het komend jaar blijft gehandhaafd op 7 euro per
lid.

5. Verslag Kascommissie
De kascommissie bestaande uit Dhr. De Voogd en dhr. Van Aelst is bij Piet op bezoek
geweest en heeft hem het hemd van het lijf gevraagd over de in en uitgaven van de
vereniging. Beide leden hebben veel bonnetjes gecontroleerd en zijn tot de conclusie
gekomen dat de cijfers klopten. Piet wordt bedankt voor zijn gedane, secure werk. De
stukken krijgen de goedkeuring van de commissie. Dhr. Knevel biedt zich aan als nieuw
reservelid van de kascommissie.

6.Bestuurswisselingen en verkiezingen
Piet is aftredend penningmeester en stelt zich weer verkiesbaar. De leden gaan hiermee
akkoord.
Verder staan we stil bij het vertrek van onze tuincommissaris Andre Woertman, hij is
helaas afwezig. Hij wordt door Frank bedankt voor zijn jarenlange inzet en krijgt later
een cadeau thuis bezorgd.
Ook Arjen Boekhorst treedt af als tuincommissaris op West. Hij heeft deze functie 8 jaar
bekleed. Gelukkig voor ons blijft hij actief in de winkel. Frank bedankt ook Arjen voor
zijn inzet en overhandigt hem een bos bloemen en een passende bon.
De nieuwe tuincommissaris op Oost, dhr. Jan van der Neut, wordt unaniem gekozen en
welkom geheten. Zodoende resteert er nog een vacature voor de functie van
tuincommisaris op West. Helaas stelt geen van de leden zich daarvoor op deze ALV
beschikbaar.
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7. Lezing ” Natuurlijk tuinieren zonder gif” door Sjaak Willemstein van
Willemstein hoveniers uit Waddinxveen, georganiseerd door de firma Agriton
Dhr. Willemstein zet uiteen hoe het toedienen van de juiste schimmels, bacteriestammen
en gisten kan bijdragen aan een gezond bodemleven. Er is een hele lijn van spullen
hiervoor ontwikkeld. Ook legt hij ons uit dat het fermenteren van compostaval beter en
sneller werkt dan het composteren van afval. We kunnen verschillende artikelen zien en
proefflesjes gaan uit proberen. De lezing wordt gevolgd door de nodige vragen en
reacties. De afname van de produkten die Willemstein heeft meegebracht is bijzonder
groot. Leden die deze avond nog niets kunnen aanschaffen worden gerustgesteld. Hun
namen worden genoteerd en de spullen kunnen de komende zaterdag al in de Polderhof
worden opgehaald.

8.Pauze en Loterij
Piet heeft weer voor mooie prijzen gezorgd en er worden weer veel loten gekocht.
Opvallend was dat Mw. Lettie Muilwijk vier keer in de prijzen viel! Wij houden het op
beginnersgeluk.

9.Plannen uitbreiding Polderhof
Frank licht dit plan toe en laat op het scherm enkele foto’s van de maquette van de
Polderhof met gewenste uitbouw zien.
Er komen verschillende reacties van de leden. Vragen zijn onder meer: Is een
nooduitgang verplicht? Kunnen er ook zonnecollectoren op het dak worden geplaatst?
Verandert de huidige indeling door de aanbouw? Het bestuur neemt deze vragen en
opmerkingen mee.
De kosten voor de aanbouw zijn volgens Frank geraamd op 10.000 euro. Frank vraagt de
leden goedkeuring voor het realiseren van het project. De vergadering gaat hier unaniem
mee akkoord.

11.Rondvraag
Een lid merkt op dat er steeds meer kleine kinderen op de tuin komen. Hij attendeert de
andere leden erop dat er te allen tijde toezicht op de kinderen moet zijn. Frank reageert
met de opmerkingen dat we daar de ouders ook op mogen attenderen.
Dhr. Jan Muller vraagt zich af wat het bestuur gedaan heeft met zijn opmerking over de
mindere kwaliteit van de kiemkracht van de zaden van Garant. Frank vraagt of meer
leden deze ervaring hebben. Dhr. Kool is de enige die deze ervaring ook heeft.
Er wordt afgesproken dat het bestuur de klachten over de zaden van Garant
inventariseert. Verder vraagt Jan Muller of het mogelijk is dat er in clubverband
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bodemanalyses uitgevoerd kunnen worden. Er ontstaat enige discussie hierover. Vaak
leidt een kostbare bodemanalyse tot een (chemisch commercieel) bemestingsadvies. Jan
wil graag weten hoe het zit met de PH-waarde en de doorlaatbaarheid van zijn grond.
Waarschijnlijk verschilt de situatie van tuin tot tuin. Het is echter te kostbaar om een
dergelijk bodemonderzoek voor alle tuinen te laten uitvoeren. Jan wordt geadviseerd
persoonlijk actie te ondernemen voor zijn eigen tuin.
Dhr. Klaas Bekker vraagt of de ALV in het vervolg een maand eerder kan plaatsvinden.
Het bestuur gaat dit meenemen.
Michael Kool merkt op dat de kleine sloot ten oosten van perceel Oost niet is gebaggerd.
Ook op West zijn de kleine sloten rondom de tuinen niet gebaggerd. Dit terwijl het wel
zou gebeuren. De vraag wie nu verantwoordelijk is voor het baggeren van deze sloten
krijgen we niet goed beantwoord. Het bestuur gaat dit uitzoeken en mogelijk acties
ondernemen.
Dhr. Friedrichs vraagt wanneer die introductieavond staat gepland en wat de bedoeling is.
Frank antwoordt dat de avond vooral zal gaan over de verwachtingen van het bestuur
t.a.v. de leden en wat de leden van het bestuur mogen verwachten. De avond is dus niet
bedoeld om nieuwe leden de kunst van het moestuinieren bij te brengen. Voorlopig staat
de avond gepland voor eind april.
Om 22.30 sluit Frank de ALV.
Daarna blijven we nog met elkaar een drankje drinken waarna de laatsten om 23.00
huiswaarts keren.
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