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Jaarverslag
over de periode 1 november 2015 – 31 oktober 2016

Inleiding. Het seizoen 2015-2016 is goed verlopen. Alle tuinen werden
verhuurd alhoewel er gedurende het seizoen wel wat opzeggingen waren. Het
aantal leden blijft stabiel (ca 70) en vrijwilligers waren ook dit jaar weer bereid
om het nodige onderhoudswerk uit te voeren.
Samenstelling van het bestuur. Het bestuur bestond uit:
Izak Beijer, voorzitter.
Albert Snoei, penningmeester.
Rob Bordes, secretaris.
Richard Schippers, algemeen bestuurslid. 1e aanspreekpunt op complex 1.
Rien van Westreenen, algemeen bestuurslid. Bouwer en beheerder van de site.
Het bestuur kwam twee keer bijeen om te vergaderen en communiceerde
voornamelijk via e-mail en telefoon.
Omvang ledenbestand. Er waren er twaalf opzeggingen, uitzonderlijk veel
maar we konden ook 9 nieuwe leden verwelkomen. Bij afsluiting van het
verenigingsjaar waren er 66 leden.
Leegstand. Gedurende het jaar waren wel alle tuinen verhuurd maar wegens
opzeggingen aan het begin van het jaar niet allemaal in gebruik. Per 1 november
waren 4 tuinen op complex 1 vrij en 3 op complex 2. Bovendien was daar nog
een tuin niet verhuurbaar wegens verwaarlozing. Totaal 975 m2, 5,5 % van de
verhuurbare grond. (vorig jaar ruim 3 %). Als twee lopende
uitbreidingsaanvragen worden gehonoreerd is er nog 750 m2 vrij, 4,5 %. Echter,
het ziet er naar uit dat we wegens gezondheidsproblemen nog enige
opzeggingen kunnen verwachten. Al met al een niet zo er gunstige situatie
alhoewel het ligt in de lijn der verwachting ligt dat de belangstelling in het
voorjaar weer toeneemt waardoor de leegstand weer afneemt.
Onderhoud. Het onderhoud van de beide complexen werd met en door
vrijwilligers uitgevoerd. Het ging onder meer om het onkruidvrij houden van de
hoofdpaden, reparaties aan de waterleiding op complex 2, het snoeien van de
haag eveneens op complex 2 en het opruimen en weer verhuurgereed maken van
verlaten tuinen.
Overige zaken.
• Er werd gezamenlijk zaad en pootgoed gekocht met 20% korting.
• Er werden gezamenlijk aardbeiplantjes gekocht. De belangstelling
daarvoor was dit jaar gering, nog geen 400 plantjes. Verrekening van de
geleverde plantjes wordt verwerkt in de factuur voor lidmaatschap en
tuinhuur voor het komende seizoen.
• Er werd gezorgd voor de aanvoer van paardenmest. Dat wordt in de
winterperiode regelmatig aangevoerd en gestort op de serviceruimte bij de
ingang van complex 2. Leden van complex 1 kunnen hiervan gebruik
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maken in overleg met een van de bestuursleden (wegens toegang tot
complex 2). Ieder dient zelf voor vervoer te zorgen. Er zijn aan het
gebruik geen kosten verbonden.
De barbecue trok iets meer dan 30 deelnemers, belangrijk minder dan
voorgaande jaren. Het was desondanks een geslaagde en gezellige
activiteit.
Vrijdag 16 september heeft een gesprek plaatsgevonden met wethouder
Muller en dhr. Schrieks, mngr openbare werken. Besproken werd het
zwakke punt voor ongewenste toegang tot complex 1 (achterin het
complex bij de slootversmalling) en het schoonmaken van de sloten aan
beide kanten. Dat laatste is na enige tijd telefonisch toegezegd, zij het met
de mededeling dat dit niet inhoudt dat de gemeente dat ook de komende
jaren voor haar rekening neemt. M.b.t. een voorziening voor het weren
van indringers is geen toezegging gedaan. Het is echter niet aannemelijk
dat de gemeente hiervoor groot materieel zal inzetten. Inmiddels is een
oplossing in eigen beheer en tegen geringe kosten aangebracht. We
realiseren ons echter dat het een illusie is te denken dat een
tuinencomplex volledig afsluitbaar is.
Op complex 2 werd eind van het seizoen gemeld dat er proletarisch is
geoogst. Een hinderlijk verschijnsel waarmee volktuinders vaker worden
geconfronteerd.
De site van de vereniging is vernieuwd.

Namens het bestuur,
Rob Bordes
1 november 2016

