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Jaarverslag
over de periode 1 november 2016 – 31 oktober 2017

Inleiding. Het seizoen is goed verlopen. Nagenoeg alle tuinen werden verhuurd,
ook die gedurende het seizoen werden opgezegd. Het aantal leden blijft stabiel
en schommelt rond de 70. Ook is er weer het nodige onderhoudswerk uitgevoed
door een beperkt aantal vrijwilligers.
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 communiceert onderling voornamelijk via e-mail en kwam ook twee
keer bijeen om te vergaderen.
Omvang ledenbestand. Er waren 3 opzeggingen en we konden ook 7 nieuwe
leden verwelkomen. Voor de start van het komende seizoen konden we nog eens
4 nieuwe leden verwelkomen. We beginnen het volgende verenigingsjaar met 73
leden.
Leegstand. Gedurende het jaar werden nagenoeg alle tuinen verhuurd en was er
uiteindelijk sprake van slechts drie lege tuinen op complex 2 waarvan er twee
door verwaarlozing praktisch niet verhuurbaar waren. We beginnen het
komende seizoen met een leegstand van nog geen 2 % van de verhuurbare grond
(vorig jaar 5,5 %). Al met al geen reden tot ongerustheid of extra aandacht voor
ledenwerving.
Onderhoud. Het onderhoud van de beide complexen werd met en door
vrijwilligers uitgevoerd. Het ging onder meer om het onkruidvrij houden van de
hoofdpaden voor zover leden dat achterwege laten, reparaties aan de
waterleiding op complex 2, het snoeien van de haag eveneens op complex 2, het
bestrijden van onkruid op de dijk bij complex 2 en het opruimen en weer
verhuurgereed maken van verlaten tuinen. Door de vergrijzing, het toenemend
aantal vrouwelijke leden en allochtonen wordt het moeilijker voldoende
vrijwilligers op de been te krijgen.
Overige zaken.
• Er werd zoals gewoonlijk voor belangstellenden weer gezamenlijk zaad
en pootgoed gekocht met 20% korting.
• Er werden gezamenlijk aardbeiplantjes gekocht. Dit keer bij wijze van
proef bij een andere leverancier omdat sommigen niet helemaal tevreden
waren over de kwaliteit. 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
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 is dit jaar afgezegd wegens onvoldoende beschikbaarheid
van bestuursleden en ook omdat er vorig jaar geringe belangstelling was.
• Slechts een spaarzaam aantal leden op complex 1 maakt gebruik van de
mogelijkheid tuinartikelen zoals potgrond, kalk, koemestkorrels, glas,
gronddoek en drainagebuis te betrekken van de voorraad die de
vereniging aanhoudt. Onduidelijk is waarom. Deze artikelen voeren we
als service voor de leden. Verkoop is tegen kostprijs.
Namens het bestuur,
Rob Bordes
1 november 2017

