Volkstuin- en Recreatietuinvereniging
Bodegraven

Clubblad

Negende jaargang
Maart 2015 no: 1

Verenigingsblad van de Volkstuin- en Recreatietuinvereniging Bodegraven
Opgericht november 1972
Negende jaargang no. 1, maart 2015
Bestuur:
Frank Busker (voorzitter)

Maaike ten Haken (secretaris)

tel.: 0172-610802
e-mail: frank.busker@gmail.com
Vlijt & Phoenix 25
2411 WT Bodegraven
tel.: 0172-650514
e-mail: m_tenhaken@hotmail.com
Bourgondischelaan 23
2411 KJ Bodegraven

Piet van Kooten (penningmeester) tel.: 0172-612786
e-mail: pietvankooten@casema.nl
Koninginneweg 139
2411 XN Bodegraven
Tuincommissie:
André Woertman (terrein Oost)

tel.: 0172-615198
e-mail: jawoertman@ziggo.nl
Koninginneweg 141
2411 XN Bodegraven

Jakko Gunst (terrein Oost)

tel.:
0172-645803
e-mail: jakkogunst@solcon.nl
Dammekant 99
2411 CC Bodegraven

Arjen Boekhorst (terrein West)

tel.: 0172-611811
e-mail: arjenbaukje@xs4all.nl
de Deel 3
2411 SH Bodegraven

Michel Heinen (terrein West)

tel.: 06-59627952
e-mail: michelbep2009@hotmail.com
De Schouw 7
2411 WX Bodegraven

Redactie clubblad:
Jakko Gunst
Maaike ten Haken

e-mail: jakkogunst@solcon.nl
e-mail: m_tenhaken@hotmailcom

2

Uitnodiging
Geachte leden,
Hierbij nodigt het bestuur u allen uit voor het bijwonen van
de Algemene Ledenvergadering 2015 op dinsdag 7 april
a.s. in Rijngaarde. 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 (zie pp. 5-7)
Goedkeuring notulen ALV 2014 (zie bijlage 1, pp. 18-20)
Financieel jaarverslag door de penningmeester (zie bijlage 2, p. 21)
Verslag kascommissie 2014
Bestuurswisselingen en- verkiezingen
Penningmeester Piet van Kooten is dit jaar aftredend. Piet heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld.
André Woertman (tuin Oost) en Arjen Boekhorst (tuin West) hebben te kennen gegeven hun
tuincommissarisschap te willen beëindigen. Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat Jan van
der Neut zich beschikbaar heeft gesteld als tuincommissaris voor tuin Oost. Het bestuur is op zoek
naar een kandidaat die Arjen kan opvolgen als tuincommissaris op West en nodigt gegadigden uit
hun belangstelling hiervoor kenbaar te maken. Een en ander leidt tot de volgende verkiezingen:

-Verkiezingen penningmeester
-Verkiezingen tuincommissaris Oost
-Verkiezingen tuincommissaris West

(kandidaat Piet van Kooten)
(kandidaat Jan van der Neut)
(vacature)

7.

Lezing Natuurlijk tuinieren zonder gif door Simone Vos van AGRITON

8.

Pauze en Loterij

9.
10.
11.

Plannen uitbreiding Polderhof
Geplande activiteiten voor 2015
Rondvraag en sluiting
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Van het bestuur (jaarverslag voorzitter)
Frank Busker
Beste tuinliefhebbers,
Het nieuwe seizoen dat voor de deur staat, is voor velen van ons al weer in volle gang.
Een goed moment om het afgelopen jaar weer de revue te laten passeren. Met het
gegeven dat we allemaal veel plezier beleven met het tuinen en dat de inzet van
enthousiaste leden en bestuursleden belangrijk bijdragen aan dat plezier, wil ik dit verslag
openen.
Als ik het jaar mag laten passeren, wil ik graag beginnen met een momentje van stilte te
vragen voor de heer Fontijn die ons het afgelopen jaar is ontvallen. Het geeft een goed
gevoel dat velen van ons hem de laatste eer hebben bewezen. De heer Fontijn, met de
nadruk op heer, was een fijn en optimistisch mens. Laten we ons hem zo blijven
herinneren.
Ik deel dit verslag op in een aantal onderwerpen:
1. Wat is er in 2014 gerealiseerd?
2. De bezetting van de tuinen
3. Omgevingsfactoren, waterschap, gemeente en buren
4. Vernieling en diefstal
5. Ontwikkelde toekomstplannen
6. Bestuurswisselingen
1. Gerealiseerd in 2014.
Onze winkel is het afgelopen jaar weer vaker geopend. Nieuw in het assortiment zijn de
zakken gedroogde koemest, die niet alleen zeer handzaam, maar ook makkelijk
verwerkbaar zijn. De EHBO-trommels zijn nu duidelijker dan voorheen geplaatst en
beschikbaar gesteld op een aantal plaatsen. Als bestuur hebben we met de vrijwillige
steun van een aantal leden met een kraam deelgenomen aan de najaarsmarkt in
Bodegraven om ons als vereniging te presenteren. Dank aan de vrijwilligers voor alle
hulp.
De asfaltlaag op tuin Oost is gerepareerd en ziet er weer goed uit.
2. De bezetting van de tuinen
Onze wachtlijst, die weliswaar nog steeds bestaat, is belangrijk vernieuwd als gevolg van
wisselingen. Veel nieuwe leden hebben we kunnen begroeten en we zijn gestart met het
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geven van uitleg over het tuinen, over de regeltjes die daarbij horen en vooral over het
plezier dat je daarbij kunt hebben.
Grote tuinen worden bij het vrijkomen soms gesplitst, zodat de wachtlijst wat kleiner kan
worden. Ook zijn bij wisselingen oude bouwsels opgeruimd, zodat nieuwe leden met een
schone tuin kunnen beginnen. Dit draagt ook bij aan een beter uiterlijk van onze tuinen.
3. De omgevingsfactoren
De watergangen zijn dit jaar weer verbeterd, onder andere door het baggeren van de
tussensloten. Omdat er in en om het water toch nog asbesthoudende restanten werden
aangetroffen, ging dit echter niet vanzelf. Diverse leden hebben goed meegewerkt door
de kanten schoon te maken of te verbeteren.
Een overleg met de gemeente heeft afgelopen jaar niet plaatsgevonden door het
overlijden van onze contactpersoon bij de gemeente. De reorganisatie op het
gemeentehuis is nog gaande en binnenkort hebben we nieuw overleg gepland.
Ons huurcontract met de gemeente loopt in 2016 af. Waarschijnlijk gaat de gemeente
vanaf dan niet meer met meerjarige huurcontracten werken maar met eenjarige. Wat dat
voor de tarieven zal betekenen, is nog niet duidelijk. Aandachtspunt voor de gemeente is
dat huurcontracten in Bodegraven niet afwijken van die in de (voormalige) gemeente
Reeuwijk, waarmee Bodegraven inmiddels is gefuseerd.
Gelukkig is het bos in 2014 weer eens geschoond van takken, stenen en dergelijke. We
dringen er bij tuinders op aan geen restanten van groenten daar te deponeren. De
snoeiafval(takken) van het seizoen 2014 worden in het voorjaar van 2015 weggehaald
door de gemeente. Laten we er echter met zijn allen voor zorgen dat de boel er netjes
uitziet. Aandachtspunten zijn wat het bestuur betreft: aangeveegde paden, geen echt
wrakkige huisjes, geen plastic afscheidingen, geen zwerfvuil en afvaldumping bij het bos.
Dit is echt van belang voor een goede verstandhouding met waterschap en gemeente.
Spreek elkaar erop aan, dat moet kunnen als het in de juiste toon gebeurt.
4. Vernieling en diefstal.
Ook dit jaar zijn er weer inbraken in schuurtjes geweest en zijn er spullen ontvreemd.
Duidelijk is geworden dat we verstandig moeten zijn en geen waardevolle spullen als
elektrische gereedschappen moeten opslaan in onze schuurtjes. Gelukkig heeft de
verzekering de kosten gedekt voor de gestolen machines uit de Polderhof. Van de
getroffen leden heb ik vaker gehoord dat verzekeraars toch de schade vergoeden van
gestolen goederen.
Het bestuur gaat nog na welke mogelijkheden er zijn voor het detecteren van ongewenste
aanwezigheid in de nachtelijke uren.
Daar waar wij dachten geen nieuwe bosmaaier meer te moeten aanschaffen, hebben we
besloten om dit wel weer te doen. De kosten voor inhuur van onderhoudsmensen wegen
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niet op tegen onze eigen inzet. We zoeken nog naar een opslagmogelijkheid voor een
bosmaaier buiten de tuin en dan zullen we deze aanschaffen. Het frezen is opgepakt op
eigen initiatief van tuinders en dat is naar tevredenheid verlopen.
5. Ontwikkelde toekomstplannen.
Gedurende het jaar en naar aanleiding van de algemene ledenvergadering van 2013 zijn
er voornemens op een rijtje gezet om de vereniging goed uit te rusten met materiaal, maar
vooral ook om de vereniging meer een vereniging te maken. Dat heeft weer geleid tot de
enquête die eind 2013 onder de leden is verspreid.
Tevens is er mede naar aanleiding van de enquêteresultaten een extra algemene
ledenvergadering georganiseerd waar het besluit is genomen om een kas te bouwen naast
de Polderhof. Inmiddels is deze bouw gerealiseerd en voor wat betreft de kwaliteit van
ons stekgoed plukken we daar nu al de vruchten van.
Ook heeft het bestuur in het afgelopen jaar naar aanleiding van de enquête veel gesproken
over een uitbreiding van de Polderhof, juist om het verenigingsleven meer inhoud te
geven. Er is behoefte aan een ruimte waar je koffie kunt drinken en informatie kunt lezen
en gewoon kunt samenkomen. Ook kan deze ruimte worden gebruikt voor lezingen over
tuinonderwerpen. Deze plannen worden gepresenteerd en uw instemming zal worden
gevraagd.
6. Bestuurswisselingen.
Het dagelijks bestuur is het afgelopen jaar niet van samenstelling veranderd. Michel
Heinen heeft als commissaris van tuin West de plek ingenomen van Peter Schrama die
deze functie op de ledenvergadering van 2014 heeft neergelegd. André Woertman (tuin
Oost) en Arjen Boekhorst (tuin West) hebben te kennen gegeven hun
tuincommissarisschap te willen beëindigen. Wij bedanken beiden voor hun langdurige
inzet. Gelukkig blijft Arjen actief als bestuurslid voor de verkoop vanuit de Polderhof.
Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat Jan van der Neut zich beschikbaar heeft
gesteld om André Woertman op te volgen als tuincommissaris. Het bestuur is op zoek
naar een kandidaat die Arjen kan opvolgen als tuincommissaris op West en nodigt
gegadigden uit hun belangstelling hiervoor kenbaar te maken. Graag horen we van u!
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Vers van het land – Salade van raapstelen met
avocado en geitenkaas
Caroline Zwaneveld
De lente hangt in de lucht, maar het duurt nog wel even voordat we weer van
de koude grond kunnen eten. Gelukkig hebben we de kas! Raapstelen zijn
weer helemaal terug van weggeweest en smaken naar voorjaar. Zeker in dit
recept als salade met een dressing van verse basilicum en munt.
Ingrediënten voor 4 personen:
● 2 bosjes raapstelen
● 1 avocado
● 150 g zachte geitenkaas
● 1 handje kerstomaatjes
● 1 handje basilicum
● 1 klein handje munt
● 1 à 1,5 dl olijfolie
● scheutje balsamicoazijn
● 1 tl mosterd
● 1/2 citroen
● zout en peper

Werkwijze:
● Snij de worteltjes van de raapstelen, was ze en maak ze goed droog
(bijvoorbeeld in een slacentrifuge).
● Maal de basilicum en munt in een keukenmachine fijn terwijl je de
olijfolie erbij giet tot een vloeibare saus.
● Voeg de mosterd en de balsamicoazijn toe met een kneepje citroensap
erbij en draai opnieuw.
● Breng op smaak met peper en zout.
● Snij de avocado in blokjes en besprenkel ze met wat citroensap.
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● Snij de kerstomaatjes doormidden.
● Brokkel de geitenkaas in stukken.

Vlak voor het serveren:
Meng de saus door de raapstelen en leg ze op een mooie platte schaal.
Strooi de avocado, tomaatjes en geitenkaas erover.
Serveer er lekker stevig brood bij!
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Komkommerplant: zaaien of kopen?
Het nieuwe tuinseizoen komt er weer aan. Veel collega-tuinders met een eigen kas
storten zich binnenkort weer vol enthousiasme op de komkommerteelt. Wat is
slimmer: zelf zaaien en zo een eigen komkommerplant opkweken? Of toch maar een
komkommerplant kopen bij het tuincentrum?
Aan komkommerzaad geen gebrek in de zaadgidsen van de bekende zaadhandelaren.
Gele tros, Marketmore, Moneta, White wonder, Crystal lemon; het kan niet op. Voor de
prijs hoeven we het niet te laten. Wie met komkommerzaad aan de gang gaat en zo zijn
eigen planten kweekt, is al snel goedkoper uit dan wie de planten bij het tuincentrum
koopt.
En zo zijn er nog wel wat voordelen te bedenken. De voorpret om maar wat te noemen.
Komkommerplanten kopen en zetten doen we, mede afhankelijk van het weer,
gewoonlijk pas in mei. Zaaien niet, dat gebeurt al in het vroege voorjaar. Door te zaaien,
verlengen we dus het tuinseizoen en daarmee ook het tuinplezier.
Toch is het zelf opkweken van komkommerplanten beslist niet zonder risico’s. Dat blijkt
wanneer we voorafgaand aan de teelt in kaart brengen met welke ziekten de
komkommerteelt zoal gepaard gaat. Zeer bekend is het komkommermozaïekvirus; een
virus dat verspreid wordt door bladluizen. We herkennen het aan de lichtgroenige, gelige
kringen, figuren en vlekken op het komkommerblad. Verder krijgt elke komkommerteler
van tijd tot tijd te maken met meeldauw. Toch hoeven deze twee kwalen nog geen
onoverkomelijk probleem te zijn; ook niet als we kiezen voor komkommer zaaien. Tegen
veel bladziekten zijn de meeste zaden redelijk tot goed resistent.
Wat professionele, biologische telers bij de komkommerteelt veel meer zorgen baart, zijn
de zogenaamde bodemziekten. Onze sappige, groene smulvrucht wordt namelijk niet
alleen aangevallen bóven de grond door bijvoorbeeld bladluizen, maar ook eronder. Twee
vijanden moeten hier met name worden genoemd: het wortelknobbelaaltje en de
wortelduizendpoot.
De wortelduizendpoot (Scutigerella immaculata) is een klein,
kronkelend insect dat verschillende groeistadia kan doormaken en
kan uitgroeien tot maximaal 1 cm. Na het eistadium maakt hij op
weg naar de volwassenheid zes nymfenstadia door. Bij elke
vervelling komt er één paar poten bij. Het insect begint met zes
paar poten. In een volwassen stadium zijn het er dus twaalf.
Vraatschade van de wortelduizendpoot wordt zichtbaar als de groei van de
komkommerplant stagneert en de bladeren slap gaan hangen.
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Voor een effectieve bestrijding is het dan eigenlijk al te laat. Meestal treedt er ook
vervolgschade op, want waar de wortel is aangevreten vestigen zich vaak allerlei
schimmels en bacteriën. De groeikracht van de komkommer wordt daardoor nog verder
aangetast.
De wortelduizendpoot, die maximaal zeven jaar kan worden, wordt actief bij een
temperatuur van 12 Cᵒ. Zeker bij hoge temperaturen vermeerdert de populatie snel. In
droge zomers is dat soms zichtbaar bij het begieten. De waterplas die zich rond de
komkommerstengel vormt, blijkt soms gevuld te zijn met ontelbare friemelende wezens:
de duizendpoot.
Houdt de wortelduizendpoot zich op gepaste afstand van onze komkommerkas dan
moeten we de adem alsnog even inhouden. We kunnen namelijk ook bezoek verwachten
van het warmteminnend wortelknobbelaaltje (Meloidogyne) dat het ook op de wortels
van onze komkommerplant heeft voorzien. Vier soorten aaltjes kunnen de wortels
aantasten; de Meloidogyne incognita (Mi), de Meloidogyne hapla (Mh), de Meloidogyne
javanica (Mj) en de Meloidogyne arenaria (Ma). Het incognita-aaltje komt in Nederland
het meeste voor, al zullen de meeste collega-tuinders het nog nooit hebben gezien. Dat is
dan ook meteen het probleem: met het blote oog is deze kwelgeest niet waarneembaar.
Onderzoek van grondmonsters in een laboratorium is vereist.
Wat voor de wortelduizendpoot geldt, geldt ook voor dit aaltje: we merken zijn
aanwezigheid pas op wanneer de komkommerplant, ondanks voldoende begieting, op
zonnige dagen slap gaat hangen. Wie op dat moment de wortels blootlegt en goed kijkt,
ziet de oorzaak: tal van kleine knobbels en zwellingen op het wortelgestel.
Het aaltje is net boven het worteltopje de wortel binnengedrongen, voedt zich met de
inhoud van de plantencellen en zwelt daarna op. Nadat het vrouwelijke aaltje het tweede
van de vier groeistadia is gepasseerd, verplaatst het zich niet meer, maar zit het vast in de
wortel. Het volwassen vrouwtje zet honderden eitjes af buiten het lichaam. Afhankelijk
van de dikte van de al gevormde wortelknobbels komen de eiproppen aan de buitenkant
van de wortel of in de wortel terecht en zo komt de vermeerdering tot stand.
Wat kunnen we als amateurvolkstuinders tegen dit vervelende aaltje
doen? Behalve elk jaar voor schone grond zorgen eigenlijk niet zo gek
veel. We zijn immers geen professionele tuinders en zien daarom af
van investeringen die passen in de professionele teelt. Of we daar erg
rouwig over hoeven te zijn, is overigens nog maar de vraag.
Wetenschappelijk onderzoek laat namelijk zien dat de tegenacties van
professionele telers lang niet altijd succesvol zijn. Het stomen van de
grond blijkt bijvoorbeeld lang niet altijd rendabel te zijn. Hierbij blaast
de kweker hete stoom onder een dekzeil dat vervolgens met onderdruk de grond
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wordt ingetrokken. Behalve dat het erg kostbaar is, wordt hierdoor ook al het nuttige
bodemleven gedood.
Iets kansrijker is de vorm van grondontsmetting die biofumigatie wordt genoemd. Hierbij
worden verse groenbemesters, zoals mosterd, gehakseld en onder de grond gewerkt,
waarna de stoffen die vrijkomen de aaltjes moeten doden. De effectiviteit van
biofumigatie is echter medeafhankelijk van de grondsoort en het teeltklimaat, zodat
succes niet te garanderen valt. Daarnaast bestaat het gevaar van nieuwe infectiebronnen,
namelijk wanneer de kweker met het onderwerken van de groenbemesters nieuwe aaltjes
en schimmels meeneemt in de kas. Onderzoek naar bestrijding met natuurlijke middelen,
plantextracten of bacteriën staat nog in de kinderschoenen.
Zodoende grijpen vrijwel alle professionele telers terug op een laatste optie:
komkommers telen door de vrucht te enten op een zo ziekteresistent mogelijke
onderstam.
Onderstammen die hoogresistent zijn tegen het warmteminnend knobbelaaltje bestaan
helaas nog niet. We moeten het doen met stammen met een zogenaamde intermediaire
resistentie; afgekort IR, die een aanval van deze plaaggeest redelijk tot goed kunnen
doorstaan.
En laat dit nu ook de oplossing zijn die ook voor ons, amateurtuinders, binnen handbereik
ligt, want de komkommerplant die door kwaliteitszaken zoals de firma Honkoop uit
Stolwijk in de handel wordt gebracht is …. de geënte, intermediair resistente
komkommerplant.
Zo belanden we aan bij de vraag waar dit artikel mee begon. Wat is beter: zaaien of
komkommerplanten kopen? Kopen dus, want pogingen om door middel van zaaien een
plant te kweken die resistent is tegen het wortelknobbelaaltje zijn gedoemd te mislukken.
Wie toch zaait, zal moeten vrezen voor zijn oogst als hij vervolgens last krijgt van aaltjes.
De kans daarop is behoorlijk groot.
Hoe het enten van een komkommerplant in zijn werk gaat, bewaren we voor een
volgende keer. Wie meer wil weten, kan daarvoor terecht op de volgende webpagina:
http://www.moestuintips.nl/vermeerderen/enten.php.
Vermeldenswaard is nog wel dat de komkommer, niet alleen in Nederland maar ook
daarbuiten, vrijwel altijd wordt geënt op de onderstam van een pompoen of aubergine. De
gespecialiseerde leverancier of handelaar zal de naam van zijn onderstam niet altijd
paraat hebben, maar als deze afkomstig is van het toonaangevende bedrijf Rijk Zwaan uit
Fijnaart zal het veelal zal het gaan om de Emperador RZ F1 (rascode 61-065 RZ) of de
Kaizer RZ F1 (rascode 61-077). Deze onderstam scoort de code IR (= intermediair
resistent) voor drie van de vier soorten aaltjes, waaronder de meest voorkomende: de
Meloidogyne incognita (Mi) (red.).
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Bijlage 1. Notulen van de Algemene Ledenjaarvergadering van de
Volkstuin- en Recreatievereniging Bodegraven, gehouden op 25 maart
2014 in Rijngaarde
1. Opening door de voorzitter
Frank Busker opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle leden welkom. Er zijn 37
leden aanwezig. Van de bestuursleden is Peter Schrama met kennisgeving afwezig.
2. Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering van 25 maart 2013
Pag. 2: Mw. Niekerk informeert of er bij de gemeente navraag is gedaan naar de
mogelijkheden van een vrijwilligersverzekering. Piet van Kooten antwoordt dat dat is
gebeurd. Een dergelijke verzekering kan echter niet gelden voor vrijwilligers van onze
tuinvereniging.
Michael Kool maakt een punt van het op de tuinen aanwezige zwerfvuil en het gevaar
van het wegwaaien van niet goed vastgezette ramen van broeibakken. Frank Busker zegt
dat het een aandachtspunt zal blijven en dat ieder lid hierin ook zijn eigen
verantwoordelijkheid moet nemen.
De notulen worden hierna vastgesteld.
3. Jaarverslag door de voorzitter
Frank Busker begint met een moment stilte te vragen ter nagedachtenis aan de overleden
collega-tuinders Schouten en Van Jaarsveld. Hij dankt collega Walraven voor zijn inzet
bij het plaatsen van de eerder gemaakte toegangshekken. Zowel op tuin West als op tuin
Oost zijn twee EHBO-trommels aanwezig. Onderzocht wordt nog hoe de
toegankelijkheid van deze trommels kan worden verbeterd. Na onderzoek heeft het
bestuur ervoor gekozen om ook het komend jaar producten van Culvita te blijven leveren.
De kwaliteit en het niveau van bestelling en bezorging zijn doorslaggevend.
Het clubblad wordt met ingang van de huidige jaargang gedrukt door drukkerij Koster uit
Nieuwkoop, nadat de firma Karssen met de productie is gestopt. De vereniging was
opnieuw met een kraam vertegenwoordigd op de najaarsmarkt.
Het overleg met de gemeente is herstart. Ook met het Waterschap is de dialoog op gang
gekomen. Met boer Veelenturf is besproken wat over en weer de verwachtingen zijn.
Aandachtspunt vanuit het contact met de gemeente is dat een aantal tuinen vanuit het
verleden te veel schuuroppervlak hebben. Bij het leegkomen van tuinen zal dit worden
aangepakt. Direct langs de slootkant mag in geen geval nieuwbouw plaatsvinden. Het
huidige huurcontract met de gemeente eindigt in 2016 en zal daarna niet per vijf jaar,
maar per jaar worden gecontinueerd. Wat dat voor de tarieven betekent, is nog niet
duidelijk. Inzet van de gemeente is één uniform tarief in heel Bodegraven-Reeuwijk.
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Helaas is ook het achterliggende jaar niet voorbijgegaan zonder diefstal en vernielingen.
Dieptepunt was de inbraak in de Polderhof, inclusief de diefstal van de freesmachine en
de maaier.
Bas Knoope merkt op dat de gemeente binnenkort een voorlichtingsavond organiseert
over het toekomstperspectief Gebiedsplan Noord waar onze tuinen onder vallen. Frank
Busker zal zich een beeld vormen van hetgeen op deze avond besproken is of wordt.
4. Financieel jaarverslag door de penningmeester
Piet van Kooten heeft het in het clubblad opgenomen financieel jaarverslag aangepast,
nadat Bas Knoope hem had geattendeerd op een kleine onvolkomenheid. In een van de
financiële overzichten waren de borggelden onjuist vermeld. Piet heeft dit aangepast. Een
nieuw verslag is in de vorm van een hand-out aan de leden overhandigd.
5. Verslag van de Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaande uit de heren De Voogt en Vega is van oordeel dat het
financieel jaarverslag er goed en verzorgd uit ziet. De commissie heeft tijdens een bezoek
aan de penningmeester steekproefsgewijs de boekhouding gecontroleerd. Deze zag er
secuur en prima uit. Piet krijgt een groot compliment en decharge. Reservelid voor de
kascontrolecommissie wordt Bert Korevaar. In 2014 wordt de kascontrolecommissie
gevormd door de heren De Voogt en Van Aelst.
6. Royementen Lidmaatschap
Op tuin West is het afgelopen jaar een tuinlid geroyeerd. Bas Knoope informeert of
hierbij de juiste procedure is gevolgd. Dit blijkt inderdaad het geval.
7. Bestuursverkiezing
De bestuursleden Boekhorst, Gunst en Ten Haken zijn aftredend en opnieuw herkiesbaar.
Omdat zich geen andere leden kandidaat hebben gesteld worden zij voor een nieuwe
termijn van twee jaar geïnstalleerd. Bestuurslid Schrama heeft besloten zijn
bestuurslidmaatschap te beëindigen. Namens de vereniging bedankt Frank Busker hem
voor zijn inzet. Aangezien hij deze avond verhinderd is, zal een delegatie van het bestuur
na de vergadering een cadeau bij hem thuis bezorgen. De heer Heinen heeft zich
beschikbaar gesteld voor de vacature- Schrama. Het bestuur gaat met hem in gesprek.
8. Pauze en loterij
Evenals vorig jaar zijn er ook dit jaar weer volop loten verkocht, met als prijzen diverse
tuingereedschappen en twee cadeaubonnen ter besteding in de Polderhof.
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9. Uitkomsten enquête en presentatie beleidsideeën
Frank schetst hoe er gedurende het jaar naar aanleiding van de ledenvergadering van
2013 een aantal voornemens op een rij is gezet. Verder verwijst hij naar de enquête die
het bestuur heeft afgenomen onder alle leden. De deelname daaraan was bemoedigend.
Diverse leden hebben zich beschikbaar gesteld als vrijwilliger en de eersten van hen
draaien op zaterdagochtend al mee in de winkel.
Naar aanleiding van de enquêteuitkomsten zal het bestuur het komende jaar diverse
voornemens presenteren. Een eerste concept daarvan is inmiddels gereed. Een nadere
uitwerking volgt later dit jaar. Aandachtspunten zijn in elk geval een mogelijke
uitbreiding van ons clubgebouw De Polderhof en uit het uitvoeren van achterstallig
onderhoud aan het geasfalteerde tuinpad op tuin Oost.
Michael Kool merkt op dat een aanbouw aan de Polderhof, een soort serre, praktischer
kan zijn dan een losse kas. Ook zou er in de serre een soort opslag kunnen komen.
Dhr. Dubbeld merkt op dat de geasfalteerde tuinpaden in het verleden zijn aangelegd
onder de regie van de gemeente. Misschien is het een idee om voor het verbeteren van de
paden nu weer bij de gemeente aan te kloppen. Frank Busker zegt dat de gemeente hier
geen geld in zal willen investeren. Wel wil hij dit bij de gemeente aankaarten.
10. Rondvraag en sluiting
Michael Kool ergert zich aan de slechte doorgang op de tuinpaden. Diverse leden
blokkeren de doorgang met een slordig geparkeerde fiets. Het bestuur erkent dit probleem
en vraagt de leden hun vervoersmiddelen of op de eigen tuin of heel goed aan de kant te
zetten zodat medetuinders makkelijk op hun perceel kunnen komen.
Verder merkt Michael op dat er uit veiligheidsoogpunt beter een flymo messenmaaier
aangeschaft zou kunnen worden dan een bosmaaier, vooral voor het maaien van ruw
terrein en waterkanten. Het bestuur kijkt hiernaar.
Dhr. Groenendijk stelt dat het stukje vrije tuin op West waarop enige fruitbomen staan
slecht wordt onderhouden. Misschien is op dat stukje grond een opslagplaats voor
materialen te realiseren. Arjen Boekhorst zegt dat hij de fruitbomen die erop staan
onderhoudt.
Frank Busker bedankt de aanwezige leden voor hun komst en nodigt hen uit voor het
nuttigen van een drankje. Daarna sluit hij de vergadering.
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Bijlage 2. Financiële jaaroverzichten
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