Volkstuin- en Recreatietuinvereniging
Bodegraven

Uitnodiging

Jaarvergadering
in Rijngaarde
25 maart 2013

Uitnodiging
voor de algemene ledenvergadering van de Volkstuin- en
Recreatietuinvereniging Bodegraven in Rijngaarde op 25 maart 2013 om
20.00 uur
Zaal open 19.30 uur
Agenda:
1
2

Opening door de voorzitter.

Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 15 maart 2011.
3
4

Jaarverslag door de voorzitter.

Financieel jaarverslag door de penningmeester.
5 Verslag kascontrolecommissie.
6

Royementen lidmaatschap.

7

Uitbreiding bestuur: Voorstel instellen commissie materiaal.

8

Bestuursfuncties. Vaststellen bestuursplaatsen en overdracht
voorzitterschap.
9

Pauze met daarin een loterij.
10 Rondvraag.

11 Sluiting, aansluitend een samenzijn onder het genot van een borreltje.
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Bestuursfuncties:
De tuincommissarissen Peter Schrama (terrein West) en André Woertman (terrein Oost) zijn

periodiek aftredend en herkiesbaar.
Hetzelfde geldt voor penningmeester Piet van Kooten.
Ook voorzitter Frans Hulsbergen is periodiek aftredend. Zoals u in het vorige nummer
van ons clubblad heeft kunnen lezen, heeft Frans zich niet opnieuw herkiesbaar gesteld.
Uitbreiding bestuur
Tijdens de ledenvergadering zal het bestuur de vergadering voorstellen het bestuur uit te
breiden met een commissaris materiaal (zie agendapunt 7). Frans Hulsbergen is kandidaat
voor deze vacature, mocht de ledenvergadering dit voorstel overnemen. Is dat het geval,
dan moet Frans vervolgens door de aanwezige leden op de jaarvergadering in deze
vacature worden benoemd.
Overdracht voorzitterschap
Frank Busker van tuin West 5A heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie van
voorzitter. Graag draagt het bestuur Frank tijdens de algemene jaarvergadering voor om
als opvolger van Frans als nieuwe voorzitter te worden benoemd (zie agendapunt 8).
Als er behalve Peter, André, Piet en Frank nog meer leden zijn die zich beschikbaar
willen stellen voor een bestuursfunctie zullen er tijdens de vergaderingen stemmingen
plaatsvinden.

Leden moeten hun eventuele kandidatuur wel vooraf doorgeven aan Piet van
Kooten, Maaike ten Haken of Frans Hulsbergen.
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Notulen Algemene Ledenjaarvergadering van de Volkstuin- en
Recreatievereniging Bodegraven, gehouden op 27 maart 2012 in
Rijngaarde
1. Opening door de voorzitter.
Frans opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle leden welkom. Er zijn 44 leden
aanwezig. Frans meldt dat secretaris Anneke Wijfje niet aanwezig kan zijn in verband
met vakantie.
2. Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering van 15 maart 2011.
De notulen worden vastgesteld zonder op- en/of aanmerkingen van de aanwezige leden.
3. Jaarverslag door de voorzitter.
Frans vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan Piet Drinkwaard. Ook bedankt hij
Thijs Epping voor al de inspanningen die hij voor de club heeft verricht. Thijs wordt Lid
van Verdienste en ontvangt een lijst met een oorkonde en cadeaus.
Ook Piet van Kooten wordt bedankt voor al het werk wat hij in het maken en
onderhouden van de website heeft gestoken. Iedereen is blij met het resultaat!
Van de gelegenheid om hout en glas in de containers te dumpen, wordt goed gebruik
gemaakt. Er is op 17 maart 20 m3 hout gestort en de glascontainer zat halfvol. De
gemeente sponsort de containers.
Er zijn het afgelopen tuinjaar ook diverse problemen geweest, waaronder:
- illegale dumping van tegels en hout op de materiaalplaten;
- het open laten staan van de buitenkraan achter de Polderhof;
- een inbraak in de Polderhof waarbij de schade opliep tot 800 euro. Dit viel onder het
eigen risico van de verzekering.
-een zeer laag waterpeil in de sloten, vanwege de droogte in het voorjaar. Het waterschap
ondernam geen actie in verband met het lage Rijnpeil;
- het vernielen van de ruiten van de vitrinekast op Oost.
De winkel heeft het afgelopen tuinjaar goed gedraaid. Zoals afgesproken kweekt Frans
komend jaar geen pootgoed meer. Het pootgoed wordt nu ingekocht bij de firma
Honkoop in Stolwijk.
Onze vereniging wordt op verschillende manieren gesponsord. Daarbij valt onder meer te
denken aan de advertenties in het clubblad. Een zeer belangrijke sponsor is de firma
Karssen die er ook in 2011/12 voor zorgt dat ons clubblad vermenigvuldigd wordt.
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Het bestaan van onze vereniging wordt op meerdere manieren naar buiten toe onder de
aandacht gebracht. Onder andere op de dag van het platteland bij Welkoop was er veel
belangstelling voor het tuinieren. Dit heeft er mede voor gezorgd dat er momenteel 14
personen op de wachtlijst staan.
4. Verslag van de Kascontrolecommissie.
Het financieel jaarverslag wordt gepresenteerd door penningmeester Piet van Kooten. Het
verslag is zowel op scherm als op papier te zien.
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Zwaan en Van Bruggen, vindt dat het
verslag er goed verzorgd uit ziet. De heer Zwaan geeft de penningmeester decharge. Hij
merkt op dat hij graag reservenamen aan de kascontrolecommissie toegevoegd zou zien.
De heer Van Bruggen heeft inmiddels twee jaar deel uit gemaakt van de commissie. De
heer Vega heeft aangegeven zijn plaats te willen innemen. Reserve is de heer Voogd.
De financiële situatie van de club is gezond te noemen.
5. Royementen Lidmaatschap.
Op voordracht van het bestuur wordt er een lid geroyeerd dat eerst een rommel maakte
van het door hem op terrein Oost gehuurde perceel. Toen het bestuur hem daarop een
tweede kans gunde op terrein West werd het ook daar een puinhoop. Het lid is daarop
vele keren mondeling gemaand zijn tuin beter te onderhouden. Nadat ook een eerste
aanschrijven, gevolgd door een aangetekend schrijven, geen soelaas bood, heeft het
bestuur besloten dit lid thans voor te dragen voor een royement van het lidmaatschap. De
leden gaan hier unaniem mee akkoord.
6. Loterij en Pauze.
De loten ten bate van de loterij vinden gretig aftrek, wat ongetwijfeld te maken heeft met
de nuttige prijzen waar André en Piet voor hebben gezorgd. Winnaar van de grote spa
wordt mevrouw Patist van het terrein Oost. De verloting wordt afgesloten met een
positief resultaat waarmee de zaalhuur is terugverdiend.
In de pauze neemt de heer Fontijn het woord. Hij is al 35 jaar trouw lid en het viel hem
zwaar dat zijn nieuwe kas als illegaal bouwwerk bestempeld werd, hoewel deze slechts
20 x 20 cm meet. Verder bedankt hij zijn collega-tuinders van Oost voor de hulp die hij
kreeg bij het opruimen van zijn oude kas.
7. Vaststellen bestuursplaatsen.
Frans deelt mee dat de huidige secretaris, Anneke Wijfje, haar functie om persoonlijke
redenen wil neerleggen. Maaike ten Haken is bereid gevonden om de functie van
secretaris te gaan vervullen in Annekes plaats.
Voor de functie van tuincommissaris Oost is Jakko Gunst bereid gevonden. Aangezien de
leden geen bezwaren hebben geuit tegen deze twee bestuurskandidaten kunnen zij direct
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worden geïnstalleerd als bestuurslid, dus zonder stemmingen. Beiden kunnen hun nieuwe
functie ook per direct gaan uitvoeren, omdat er geen tegenkandidaten zijn.
Behalve dat hij tuincommissaris wordt, gaat Jakko ook het redigeren van het clubblad
voor zijn rekening nemen, waarbij Maaike Jakko zal ondersteunen.
Ook Arjen Boekhorst wordt weer herkozen als tuincommissaris West.
8. Aanschaf tweewielige tractor.
De aanschaf van een tweewielige tractor komt na vijf jaar opnieuw ter sprake.
Waarschijnlijk is hiervoor nog 1500 euro subsidie beschikbaar van het Rabobank
stimuleringsfonds. Frans meldt dat er onder de leden zeker behoefte is aan zo’n machine.
De tweewielige tractor kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt. Te denken valt
onder meer aan frezen en transport. Opgemerkt wordt dat het frezen het spitten niet kan
vervangen. Wel kan het een waardevolle aanvulling zijn op de grondbewerking van de
tuin.
Uit de zaal komen verschillende opmerkingen over het voordeel van een nieuw
exemplaar ten opzichte van een tweedehands. Ook over een verzekering wordt
gesproken. Hoe het gebruik van de machine moet worden georganiseerd is een
verantwoordelijkheid van het bestuur. Arie Schouten heeft zich bereid verklaard om het
apparaat te beheren en te bemannen.
De stemming over de aanschaf van de tractor verloopt een beetje chaotisch. Met behulp
van André en Piet kan de uitslag worden vastgesteld. Voor de aanschaf van de tractor
hebben 16 leden gestemd, ertegen 15. Het apparaat gaat er dus komen. Mocht de machine
veel duurder blijken te zijn dan de indertijd geraamde 7000 euro, dan zal het bestuur de
aanschaf opnieuw ter bespreking voorleggen op de eerstvolgende ledenvergadering van
maart 2013.
9. Rondvraag.
Hugo de Haan wil om fysieke redenen stoppen met het maaien van het gras voor aan de
weg bij de Polderhof. Hij deed dit zo’n één keer per twee weken. Hans van Vliet is bereid
deze taak over te nemen. Ook zal hij het gras voor de hekken van terrein Oost gaan
maaien.
Michael Kool en Jan van der Neut gaan Frans helpen het beloofde hekwerk in elkaar te
zetten. De spullen zijn al in huis. Er wordt een werkteam ingesteld om het hekwerk te
plaatsen. Er zal een kleine kraan worden gehuurd om het karwei te klaren. Jan Wijfje
heeft zich bereid verklaard om deze kraan te bedienen.
Daarna volgt wat discussie over de lengtesloten bij terrein Oost. Deze zouden slecht
doorstromen en ook het waterpeil is erg laag. Al een aantal jaar is een afvaardiging van
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het bestuur hierover met de gemeente in gesprek. Het bestuur zal opnieuw actie
ondernemen en de gemeente hierover benaderen.
Ook de dam bij tuin Oost 55 waar de pijp verstopt zou zitten met plastic/puin krijgt
aandacht. Een idee is om de pijp te verlengen. De tuincommissarissen van Oost gaan
kijken of dat mogelijk is.
Ook zal de gemeente worden benaderd voor een overloopdam en een hekwerk op deze
dam om jonge vandalen zo veel mogelijk van het terrein te weren.
Op West is er irritatie over de parkeergelegenheid. Een van de leden deelt mee dat zijn
auto schade heeft opgelopen, nadat hij daarmee op een betonblok botste dat aan het zicht
onttrokken was. De betreffende betonblokken zijn aan de wegkant geplaatst om te
voorkomen dat er op het gras wordt geparkeerd. Hugo de Haan heeft bij de gemeente
geïnformeerd of er parkeerplaatsen mogen worden aangelegd. De gemeente heeft zijn
verzoek daartoe echter afgewezen. Het is van belang om te beseffen dat de bermen geen
onderdeel zijn van het volkstuinperceel. Het betreft hier gemeentegrond die niet door de
vereniging wordt gehuurd.
Een lid informeert of de datum van de jaarvergadering eerder bekend kan worden
gemaakt. Het bestuur zegt toe hierop alert te zullen zijn.
10. Sluiting van de vergadering
Om 22.00 uur sluit Frans de vergadering. Hij bedankt eenieder voor zijn komst en
aandacht. Daarna wordt er nog een glaasje gedronken.
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Verenigingsblad van de Volkstuin- en Recreatietuinvereniging Bodegraven
Opgericht november 1972
Zevende jaargang no. 1, maart 2013
Bestuur:
Frans Hulsbergen (voorzitter)

Maaike ten Haken (secretaris)

tel.: 0172-616971
e-mail: f.hulsbergen@telfort.nl
Buitenkerk 58
2411 PC 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@telfort.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
XN Bodegraven

Peter Schrama (terrein West)

tel.: 0172615938
e-mail: p.schrama@casema.nl
Koninginneweg 313E 2411 XS Bodegraven

Redactie clubblad:
Jakko Gunst
Maaike ten Haken

e-mail: jakkogunst@solcon.nl
e-mail: m_tenhaken@hotmailcom
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Van het bestuur
Frans Hulsbergen (voorzitter)
Geachte leden,
De jaarwisseling op de terreinen is gelukkig zonder vandalisme verlopen. Daarna zijn we
in januari een periode met vorst ingegaan. De meeste leden hadden hun perceel voor deze
vorstperiode al gespit, zodat het in de grond goed kon doorvriezen; iets wat de structuur
van de grond zeer ten goede komt.
Om die reden was ook de tweede vorstperiode in februari welkom. Een betere
voorbereiding kan er niet zijn! Nu de periode van vorst vrijwel achter de rug is, zijn veel
leden weer met de tuin aan de slag gegaan.
Wat in het voorjaar jaarlijks terugkeert, is de ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Ook dit jaar zal deze weer in Rijngaarde worden gehouden en wel op maandag 25 maart
2013 om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
De agenda heeft u reeds voorin dit blad gevonden, evenals de conceptnotulen van de
algemene ledenvergadering van 27 maart 2012. Het is de bedoeling deze op de
aanstaande ledenvergadering van 25 maart a.s. vast te stellen.

Komt u ook naar de jaarvergadering?!!!!
Zoals reeds aangekondigd in het clubblad van december 2012 stelt Frans Hulsbergen zich
geen kandidaat meer voor de functie van voorzitter van onze vereniging. In verband met
zijn gezondheid wil hij een stapje terug doen. Wel is Frans beschikbaar om zich op een
andere manier in te zetten voor de vereniging.
Op de oproep van het bestuur aan de leden om zich kandidaat te stellen voor het
voorzitterschap is gereageerd door collega-tuinder Frank Busker van tuin West 5A. Frans
en hij hebben doorgesproken wat er zoal bij deze functie komt kijken. Na dit informatieve
onderhoud heeft Frank toegezegd dat hij de functie van voorzitter wil overnemen. Het
bestuur is verheugd met zijn kandidatuur en zal de ledenvergadering op 25 maart a.s.
voorstellen Frank te benoemen als nieuwe voorzitter van onze vereniging.
Op de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur ingestemd met een voorstel van Frans
om het bestuur uit te breiden met een materiaalcommissie. Het bestuur is dan ook op zoek
naar een collega-tuinder die bereid is de functie van materiaalcommissaris op zich te
nemen. Als vereniging hebben we dan één vaste persoon die verantwoordelijk is voor de
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machines en de gereedschappen en die tegelijkertijd het nodige onderhoud aan machines
en opstallen kan doen. Voor deze vacature heeft Frans zich kandidaat gesteld.
Een dergelijke uitbreiding van het bestuur is mogelijk, gelet op artikel 24 lid 7 van de
oprichtingsstatuten. Vereist is wel dat de algemene ledenvergadering hiermee akkoord
gaat. Om deze reden is dit onderwerp geagendeerd voor de komende vergadering van 25
maart (zie punt 7 van de agenda). Het spreekt voor zich dat de materiaalcommissaris een
beroep kan doen op een werkteam indien de werkzaamheden daarom vragen.
Voorin dit blad treft u een overzicht aan van de kandidaten voor de verschillende
bestuursvacatures. Niet genoemde leden die zich alsnog kandidaat willen stellen, kunnen
hun kandidatuur schriftelijk, dan wel mondeling opgeven bij Piet van Kooten, Maaike ten
Haken en/of Frans Hulsbergen. Opgave per e-mail kan natuurlijk ook en wel via een van
onderstaande mailadressen:
pietvankooten@casema.nl, of
m_tenhaken@hotmail.com, of
f.hulsbergen@telfort.nl.
Winkel
Veel tuinleden wisten op 2 februari j.l. de weg naar de Polderhof weer te vinden voor de
jaarlijkse zaaduitgifte van Garant. De meesten konden hiervoor worden benaderd via de
e-mail en de vitrines.
Toch moest een flink aantal leden na 2 februari nog telefonisch worden benaderd. Daaruit
blijkt hoe handig het is als het bestuur mag beschikken over uw e-mailadres. Heeft u een
internetverbinding, wilt u dan zo vriendelijk zijn uw e-mailadres door te geven via het
mailadres info@vtv-bodegraven.nl. U kunt dan over allerlei tuinzaken gemakkelijk
worden geïnformeerd.
De sfeer tijdens de zaaduitgifte was gezellig. Veel leden bleven dan ook even plakken
voor een praatje en een kop koffie. Ook het zonnetje scheen en veel leden voelden de
tuindrang al opkomen. Naast pootgoed, kassla, andijvie, spitskool en bloemkool, werd er
redelijk wat bemeste tuingrond en potgrond verkocht; een indicatie dat veel leden al aan
het tuinen slaan in de kas.
De leden die op 2 februari geen bestelling kwamen ophalen, deden dat op 9 februari na
een telefonische oproep alsnog. Zoals u weet, komen de pootaardappelen later, namelijk
wanneer de vorstperiode over is. Inmiddels bent u daarover ook geïnformeerd, per email
en via de vitrines.
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Op zaterdag 2 maart was de winkel voor het eerst geopend. De winkelopening zal duren
tot eind mei. De openingstijden blijven onveranderd, dat wil zeggen: elke zaterdag van
10.00 tot en met 12.00 uur. Ook dit jaar kunt u weer in de Polderhof terecht voor een
afwisselend pootgoedassortiment.
Ook is het dit jaar weer mogelijk om aardbeienplanten te bestellen. Het gaat om een
doordragende soort. Voor een korte teeltbeschrijving verwijst het bestuur u naar een
bijdrage verderop in dit clubblad. Bestellen is nog mogelijk via de website of tijdens de
opening van de Polderhof. Ook via de mail zult u nog op de bestelmogelijkheden worden
geattendeerd.
Hetzelfde geldt voor het bestellen van chrysantenstekjes en komkommerplanten.
Ideeënbus
Het bestuur staat altijd open voor suggesties en klachten. Elk lid kan zijn suggesties kwijt
in de ideeënbus aan de achterkant van ons verenigingsgebouw de Polderhof. Het bestuur
behandelt de binnengekomen berichten als ingekomen stukken en zal ze als zodanig
bespreken in de eerstvolgende bestuursvergadering. Daarbij vindt ook een terugkoppeling
plaats van de besluitvorming naar de indiener. Anonieme berichten worden niet in
behandeling genomen.
Bouwen
Speciaal voor nieuwe leden wijst het bestuur er nogmaals op dat de bouw van een kas of
tuinhuisje op de percelen in principe verboden is. Het bestemmingsplan staat dit niet toe.
Bouwen is dus voor eigen risico!
Kiest u er toch voor, dan wenst het bestuur i.c. de tuincommissarissen vooraf op de
hoogte te worden gesteld van uw bouwplannen. Voor de vereisten waaraan u dient te
voldoen, verwijzen we u naar het reglement. Neemt u, voordat u uw eerste bouwschets
maakt, alvast contact op met de tuincommissaris? Daarmee voorkomt u mogelijk onnodig
werk.
Taken van een tuincommissaris
Bij veel leden is nog niet geheel duidelijk wat de functie van tuincommissaris inhoudt.
Daarom volgt hieronder een samenvatting van zijn belangrijkste taken en bevoegdheden.
1

Zo nodig aandacht en begeleiding geven aan (beginnende) tuinleden op de
terreinen Oost en West.

2

Toezien op het bijhouden van de tuinen en zo nodig actie ondernemen.
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3

Toezien op mutaties van de bebouwingen (kassen en tuinhuisjes) en leden die
willen bouwen daarbij begeleiden.

4

Het beoordelen en goed- of afkeuren van bouwtekeningen voor de bouw van een
kas of tuinhuis.

5

Inventariseren of er werkteams moeten worden ingeschakeld voor het uitvoeren
van algemene werkzaamheden op de terreinen Oost en West en deze teams
coördineren.

6

Het innemen/uitgeven van tuinen.

Bij onoverkomelijke problemen overleggen de tuincommissieleden gezamenlijk wat te
doen. Indien nodig wordt het voltallige bestuur bij de besluitvorming betrokken, zodat het
bestuur vervolgens ook als eenheid naar buiten kan treden.
Wagens
Een jaar geleden attendeerde Ben van Wensveen het bestuur op de aanwezigheid van
vierwielige karren op de vestiging van De Gamma Alphen a/d Rijn. Deze zouden
beschikbaar zijn voor onze tuinvereniging. Een misverstand zorgde er voor dat de karren
toch een andere bestemming kregen, maar op 7 februari j.l. belde Ben opnieuw, nu met
het blijde nieuws dat De Gamma alsnog twee wagens voor ons te vergeven had. Meteen
de volgende dag heeft Frans de wagens opgehaald. Ze waren dusdanig zwaar dat ze met
mankracht eigenlijk niet eens op een aanhanger te krijgen waren. Een medewerker van
De Gamma moest er uiteindelijk een vorkheftruck bij halen.
Stevig afgespannen met professionele spanbanden konden de nieuwe aanwinsten naar
Bodegraven worden vervoerd. Inmiddels staan ze achter de Polderhof, waar eenieder ze
kan gebruiken. Zet u de wagens na gebruik wel weer even terug achter de Polderhof?
Natuurlijk spreekt het voor zich dat het bestuur zeer verheugd is met deze prachtige gift
van De Gamma, vestiging Alphen a/d/ Rijn. Ook op deze plaats willen we dat graag
nog een keer uitdrukkelijk hebben gezegd. Bij dezen!
Compost
De jaarlijkse, door de gemeente gesponsorde stort van compost was dit jaar op vrijdag 14
december. Dit jaar betrof het twee vrachten; voor beide terreinen een.
Over de hoeveelheid hoefde dit jaar niemand te klagen. Voor beide terreinen werd er in
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één vracht 40 m3 compost gestort. In voorgaande jaren kwamen er weliswaar meerdere
vrachten, maar bedroeg de totale hoeveelheid meestal 30 m 3.
Mogelijk heeft u gezien dat de chauffeur voor terrein Oost bijna de gehele vracht op de
openbare weg heeft gestort. Het bestuur heeft daarover een klacht gestuurd naar Cyclus.
Tegelijkertijd heeft het bestuur ook zijn complimenten overgebracht voor de chauffeur
van terrein West. Hij deed zijn uiterste best om de compost daar zo netjes mogelijk te
storten, zonder overlast voor de overige gebruikers van de openbare weg.

Oproep
Afsluitend wil het bestuur u evenals vorig jaar van harte aanmoedigen om indien
mogelijk de jaarvergadering bij te wonen. Hoewel de jaarlijkse algemene
ledenvergadering doorgaans gezellig verloopt, valt de opkomst van de leden ons over het
algemeen zeer tegen. Gemiddeld zijn er zo’n 30-40 leden aanwezig, van de in totaal 140
tuinleden. Het bestuur zou graag een hogere opkomst zien. Bij het lidmaatschap hoort
ook het bezoeken van de jaarvergadering. Alleen al de vergaderagenda geeft daar blijk
van. De vergadering wordt immers belegd om:
-de leden te informeren en uitleg te geven over genomen besluiten;
-de onderlinge samenhang tussen de leden te vergroten;
-in gezamenlijkheid een besluit te nemen dat elk tuinlid aangaat;
-een brede gedachtewisseling mogelijk te maken tussen bestuur en leden over de
tuinvereniging.
Het bestuur hoort van elk lid graag zijn/haar mening over allerhande zaken om op die
manier helder te krijgen wat er onder u als leden leeft.

Dus voor de jaarvergadering 25 maart 2013:

Komt allen en stel het bestuur niet teleur!!!!
Het bestuur hoopt dat u weer een goed tuinjaar tegemoet gaat en veel
mag oogsten!
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Terugblik voorzitterschap
Frans Hulsbergen
Na zes jaar als voorzitter van onze vereniging te hebben volgemaakt, waarvan sommige
zeer bewogen waren, en nadat mijn derde periodieke, tweejaarlijkse bestuurstermijn is
verstreken, wil ik graag een stap terug doen. De aanleiding hiervoor is dat ik mij te veel
zaken persoonlijk aantrek. Dit is nu eenmaal in mijn genen opgeslagen en daardoor
moeilijk te veranderen. Het is hierdoor ook een paar keer voorgekomen dat ik op
aantijgingen en dergelijke heb gereageerd naar leden die niet goed is geweest. Niet goed
richting deze leden, maar zeker ook niet goed voor mijn gezondheid. Voor de toekomst
wil ik dat voorkomen, omdat ik weet dat spanningen –onder meer op mijn werk– in het
verleden mede de oorzaak zijn geweest van hartproblemen waaraan ik uiteindelijk in
oktober 2011 ben geopereerd.
Ik ben begonnen in 2007 tijdens de jaarvergadering in de Erasmushof. Toenmalig
voorzitter was de heer Buckens. Hij moest zijn lidmaatschap van onze vereniging
beëindigen, vanwege een verhuizing naar Leusden. Thijs Epping en Teun Struijk droegen
mij destijds voor als zijn opvolger. Ik heb uiteindelijk toegezegd dat te willen proberen,
nadat ik daartoe tijdens die vergadering enigszins onder druk werd gezet. Er was op dat
moment geen enkele andere kandidaat.
Al gauw besefte ik dat ik het best wel leuk vond. Het voorzitterschap viel toentertijd ook
goed te combineren met mijn werk. Dankzij talrijke discussies met Henk Fontijn kwam ik
veel te weten over het wel en wee van onze vereniging en over hoe de vereniging de 33
jaar voor mijn aantreden draaide. Henk, bij dezen nogmaals bedankt daarvoor.
De afgelopen zes jaar is er binnen onze vereniging veel veranderd. Er zijn zelfs diverse
bestuurscrisissen aan de orde geweest als gevolg van zaken waaraan ik liever niet meer
terugdenk.
Veel zaken binnen onze club zijn structureel veranderd. Zo treden we regelmatig naar
buiten met onze club voor promotieactiviteiten en hebben we inmiddels een clubblad en
een ideeënbus. In het huishoudelijk reglement en het tuinreglement zijn diverse
verfijningen aangebracht. Bovenal is er nu veel meer transparantie vanuit het bestuur
richting de leden.
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Uiteraard heb ik dat niet in mijn eentje voor elkaar gekregen. De volgende
(ex)bestuursleden wil ik dan ook bedanken voor de samenwerking, t.w.:
Teun Struijk, Cock Karssen, Rien Spronk, Thijs Epping, Herman Baas, Peter
Schrama, Bas Knoope, Arjen Boekhorst, Anneke Wijfje, Piet van Kooten, André
Woertman, Co van Dijk, Maaike ten Haken en Jakko Gunst.
Verder heb ik, zoals u reeds heeft kunnen lezen, de intentie om me blijvend in te zetten
voor de vereniging, maar dan op de achtergrond, in een nieuwe commissie materiaal.
Mijns inziens is het goed dat de vereniging qua toekomstvisie op dezelfde voet verder
gaat.
De toekomst is zeer belangrijk en nodigt uit om te investeren. Het assortiment
gereedschappen en machines breidt zich steeds meer uit. Ook heeft de gemeente ons een
vergunning verleend voor de bouw van 50 m2 kas achter de Polderhof. Deze investering
zou het onder andere mogelijk maken om weer zelf pootgoed te telen. Met een eigen kas
hoeft ook het pootgoed dat geregeld wordt door Arjen Boekhorst en Piet van Kooten niet
meer te verkommeren vanwege de te donkere Polderhof.
Naast het kleine onderhoud aan gereedschappen en machines zou ik me ook voor de teelt
van pootgoed kunnen inzetten, net zoals ik dat in een grijs verleden drie jaar heb gedaan
in de grote, inmiddels gesloopte oude kas op terrein Oost nummer 7.
Ik vind het prettig om te vernemen dat er in de persoon van Frank Busker een serieuze
kandidaat is om mij als voorzitter op te volgen. Ik wens Frank, als de algemene
ledenvergadering hem op 25 maart benoemt tot nieuwe voorzitter, het allerbeste toe en
veel succes.
Uiteraard heb ik Frank toegezegd hem op zijn verzoek te willen bijstaan met alles wat
met onze tuinvereniging te maken heeft. En natuurlijk ben ik ook graag bereid hem op de
hoogte te stellen van wat er de afgelopen 6 jaar zoal is gepasseerd.
Met verreweg de meeste tuinleden is de omgang tot nu toe altijd prettig geweest. Ik hoop
dat de toekomst daar geen verandering in brengt.
Uw (ex)voorzitter,
Frans Hulsbergen
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Mariël kookt …
Mariël Dijkstra
Na een week vol Unox-taferelen (lees: sneeuw, ijsgekte, stampotten, nostalgie, strak
blauwe luchten, saamhorigheid en finke vorst) is het wel even afkicken! Niet voor
iedereen, er werd natuurlijk een hoop gemopperd over de gladheid en de files en de
kou....maar ik moet toch nog even slikken als ik in de grauwe regen langs de weg nog
bordjes zie hangen: 'Parkeren schaatsers, volg A'. Zucht....en om toch het gevoel nog
even vast te houden introduceer ik: de sneeuwschotel!
Zonder gekheid: een fantastische veganistische ovenschotel met verassende combinaties
die echt lekkerder smaken dan je je vooraf kunt voorstellen en kinderen zijn er over het
algemeen gek op! Goedkoop, snel, lekker, makkelijk en verassend. Kortom: gewoon
lekker morgen maken!
Duur: 30 minuten (exclusief oventijd)
Ingredienten:













ongeveer 1 kilo aardappels geschild en in stukjes gesneden;
300 ml. kokosmelk;
een snufje zout;
scheutje olie;
eetlepel sambal naar wens;
1 spitskool in reepjes gesneden;
1 zakje nasikruiden;
1 theelepel (met kop) kerriekruiden;
1 ui gesnipperd;
3 teentjes knoflook, geperst;
ongeveer 3 bananen;
een hand vol geraspte kokos.

Bereidingswijze:
1. Zet de aardappels in een laagje water op het vuur (niet vergeten: koken mét deksel
op de pan verlaagd het gasgebruik);
2. Bak de ui en de knoflook glazig in een scheutje olie en voeg vervolgens de
spitskool en de kruiden en sambal toe. Roerbak het geheel gaar. Breng de
groenten eventueel nog verder op smaak met kruiden en /of zout.
3. Verwarm de oven voor op 200 graden.
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4. Giet de aardappels af en stamp deze met de zout en kokosmelk tot een smeuige
massa.
5. Vul een ovenschotel met een laag aardappelpuree, vervolgens de groenten,
vervolgens een laag in plakjes gesneden banaan en dek de ovenschotel af met een
laag geraspte kokos.
6. Zet de ovenschotel 30 tot 45 minuten in de oven. Het is de bedoeling dat de
bovenkant wat bruin wordt, eventueel kun je hiervoor de laatste minuten de grillfunctie gebruiken.
Tips:





Kinderen zijn vaak niet zo gek op sambal, deze kun je met gemak weg laten en los
op tafel serveren.
Ook lekker erbij: gefrituurde uitjes, soja-saus, komkommertjes.
Je kunt bij het bakken van de spitskool ook wat groenten die je over hebt of
restjes verwerken, denk aan: tomaat, paprika, wortel, prei, etc.
Misschien heeft iemand nog wel een leuk idee voor een sneeuwmannetje op deze
sneeuwvlakte?

http://kookvegametmijmee.blogspot.nl/
Blijf op de hoogte van mijn recepten via facebook:
http://www.facebook.com/KookJeVegetarischMetMijMee
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Buitenteelt Aardbeien (doordragers)
Frans Hulsbergen
Zoals u elders in dit clubblad al kon lezen, kunt u ook dit jaar weer aardbeienplanten
(doordragers soort Ostara) bestellen via de vereniging.
Voor doordragers is het eigenlijk altijd beter om in het voorjaar te planten. Een aardbei,
geplant in maart, geeft evenveel opbrengst als een aardbei geplant in augustus.
Wat bij doordragers erg van belang is, is dat in het voorjaar de eerste bloesem verwijderd
wordt. Dit doet men ongeveer tot eind mei.
Hierna zal men bij sommige soorten ook moeten krenten of dunnen. Dit houdt in dat
ongeveer eenderde van elke tros verwijderd moet worden, of, zoals wij altijd zeggen: dat
u de vier kleinste bloemetjes eruit moet knijpen. Als de tros is afgedragen of nog maar
weinig kleine aardbeitjes heeft, moet u de hele tros verwijderen om de plant te stimuleren
weer een nieuwe tros te maken.
Doordragers als Ostara hebben ook behoorlijk de ruimte nodig. Vier à vijf planten op de
vierkante meter is wel het maximum.
Wilt u aardbeien bestellen, dan kunt u de door u gewenste hoeveelheid doorgeven
aan onze penningmeester Piet van Kooten of aan de tuincommissarissen. Daarnaast
kunt u natuurlijk ook gebruik maken van de bestellijst op onze website!
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