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Beste leden,
Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Enkele zijn al druk bezig, anderen wachten het nog even af. De
eerste tuinschouw van dit jaar heeft al weer plaats gevonden, alsmede de eerste bestuursvergadering
na de ALV. De conclusie van de tuinschouw is dat de tuinen er over het algemeen netjes bij liggen.
Klaar voor een goede start van het nieuwe jaar. Voor wie nog niet begonnen is: wacht niet te lang
want het onkruid wacht helaas niet J
Om wat meer inzicht te geven in de onderwerpen die ons als bestuur bezig houden gaan we beginnen
om na elke bestuursvergadering een nieuwsbrief te sturen met de onderwerpen die besproken zijn.
Hierbij worden alle artikeltjes ook als nieuwsberichten op de website geplaatst. We horen graag of dit
jullie bevalt.
Vriendelijke groeten,
Het bestuur.
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Uit de bestuursvergadering:
Op maandagavond 1 april was er een bestuursvergadering waarbij we onder andere hebben
gesproken over:
1. ALV (terugblik en acties).
Algemeen
Alle tijdens de ALV vastgestelde stukken inclusief achtergrond informatie en het verslag zijn
beschikbaar via de website onder het menu Leden.
Het bestuur in 2019
Op de Algemene Leden Vergadering van 11 maart jl. heeft Gerard van Kessel zijn functie als voorzitter
neergelegd. Tijdens de ALV is er aandacht geschonken aan de 12 jaar die zijn voorzitterschap heeft
geduurd. Gerard wilde zich graag binnen het bestuur in blijven zetten en heeft zich daarom kandidaat
gesteld als algemeen bestuurslid. De vergadering heeft hem in deze functie weer voor drie jaar
benoemd. Daarnaast heeft de vergadering besloten het voorzitterschap te beleggen bij Cees van
Strien. De functie van penningmeester die daardoor vrij kwam is binnen het bestuur belegd bij Gerard
de Laak. De overige bestuursfuncties blijven ongewijzigd.
Visie
Op de ALV hebben we de visie van de vereniging gepresenteerd. De visie is het resultaat van een
brainstorm binnen het bestuur op basis van een advies vanuit de themabijeenkomst rondom het
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. De visie staat ook op de website.
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Huishoudelijk reglement
Tijdens de ALV zijn wijzigingen op het huishoudelijk reglement vastgesteld. De wijzigingen zijn
gebaseerd op de gesprekken rondom het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, de
verwaarlozing van tuinen en klachten over tomatenkasjes. Het betreft de artikelen 2, 5, 8, 20, 23, 25
en 28. Het nieuwe huishoudelijk reglement is te vinden op de website onder Statuten en HHR. Mocht
je vragen hebben hierover, schroom dan niet om ze te stellen.
Een van de vragen die we onszelf gesteld hebben tijdens deze bestuursvergadering is of we de regels
rondom tomatenkasjes nu wel juist in het huishoudelijk reglement hebben zitten. Hier zijn tijdens de
ALV opmerkingen over gemaakt die naar ons idee aanleiding zijn, toch nog eens goed naar de regels te
kijken. Dit willen we doen op het moment dat het nieuwe bestemmingsplan (en daarmee de regels die
de gemeente ons oplegt rondom bebouwing op de tuin) is vastgesteld en duidelijk is hoe dit zijn
weerslag krijgt in ons huurcontract. Dit zal in de loop van het jaar gebeuren. Tot die tijd gelden de
huidige regels (maximale hoogte: 175 cm en minimaal 100 cm uit de grens met andere tuinen). We
zullen hier niet heel strikt op handhaven, alleen als er gegronde klachten zijn van andere tuinders.
Uitbreiding tuincommissie
Naar aanleiding van het onderwerp verwaarlozing van tuinen hebben we besloten Hans van Putten toe
te voegen aan de tuincommissie. Als op enig moment (bijv. tijdens tuinschouw) verwaarlozing van een
tuin wordt geconstateerd zal Hans in eerste instantie het betreffende lid benaderen om tot een
oplossing te komen. Geeft dit niet het gewenste resultaat dan zal vanuit het bestuur de procedure (zie
artikel 27 HHR) verder in gang gezet worden.
Huurverhoging
Het voorstel voor huurverhoging is aangenomen. Dit betekent dat met ingang van komend jaar de
huurprijs wordt verhoogd naar 33 cent per vierkante meter. In 2021 zal deze nog iets verder omhoog
gaan naar 35 cent per vierkante meter.

2. Welkoop en Gelderse Vakwinkel
De actie met kortingspasjes bij Westrienen in Est zal na juni niet worden verlengd. Er werd te weinig
gebruik gemaakt van de pasjes. Voor het nieuwe seizoen hebben we echter van zowel de Welkoop als
de Gelderse Vakwinkel een aanbod gekregen. Beide hebben we geaccepteerd.
Welkoop
Als je bij de Welkoop een aankoop doet, meldt dan bij de kassa dat je van de volkstuinvereniging bent.
Binnenkort ligt hier een verenigingspasje dat dan gescand wordt. Dit levert je als klant geen directe
korting op, maar 8% van alle aankoopbedragen van onze leden wordt aan het einde van het jaar op de
rekening van de vereniging gestort. Daarnaast bevat het aanbod van Welkoop nog een aantal andere
voordelen voor onze vereniging die we zullen communiceren als ze aan de orde zijn.
Het kan nog enkele weken duren voordat de pasjes zijn aangemaakt. We laten het jullie weten zodra
het zover is.
Gelderse Vakwinkel
Het aanbod van de Gelderse Vakwinkel bestaat uit persoonsgebonden pasjes waarmee je 20% korting
krijgt op het gehele assortiment. Wil je ook in aanmerking komen voor zo’n pasje geef dit dan

even door via een mail aan cees.vanstrien@planet.nl
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3. Snoeidag
Op zaterdag 30 maart hebben zo’n 15 leden gehoor gegeven aan de oproep om te komen helpen
snoeien. Een aantal leden heeft aangegeven andere verplichtingen te hebben die dag, maar van het
grootste deel van de leden hebben we jammer genoeg niets vernomen. Hierdoor en doordat de
groenstrook steeds meer wordt overwoekerd door bramen hebben we besloten tot een andere
aanpak. Met de vrijwilligers zijn de bomen geknot en is tussen de knotbomen en aan weerszijden van
het gaas het opschot verwijderd.
De volgende stap is dat we een grondwerker inhuren die voor ons de rest van de groenstrook
egaliseert en daarbij bramen en ander opschot, inclusief wortels, zoveel mogelijk verwijderd. Hopelijk
geeft dat een basis om in de toekomst met minder moeite de groenstrook in toom te houden.
4. Maatschappelijke stage
Bij ons is de vraag binnengekomen van de Lingeborch of wij leerlingen een maatschappelijke stage
kunnen bieden. Tijdens de maatschappelijke stage verrichten leerlingen vrijwilligerswerk onder
verantwoordelijkheid van de school. Aangezien we ons hier graag voor inzetten hebben we een aantal
klussen verzameld en onder begeleiding van Gerard zullen binnenkort 8 leerlingen hun handen uit de
mouwen steken op ons complex.
De volgende bestuursvergadering staat gepland in week 20.

Mededelingen:
Koffieochtenden
De koffieochtenden zijn weer begonnen. Elke zaterdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur staat de
koffie klaar in het verenigingsgebouw.
Zonnebloemwedstrijd
Ook dit jaar zullen we weer een zonnebloem wedstrijd houden. De hoogste zonnebloem van elke tuin
dingt automatisch mee naar de prijzen.

