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Herfst 2014 

Het seizoen 2014 zit er weer bijna op. Vele gewassen zijn al aan het afsterven zoals 

deze pompoenplant op de foto. Dit is wel de grootste die ik kon vinden op onze tuinen 

maar helaas, ook dit jaar ging het niet om de grootste pompoen maar om de hoogste 

zonnebloem. Nog nooit zijn er zoveel zonnebloemen gespot als dit jaar en hebben we 

zelfs een top-tien op kunnen maken: 

1. Hans de Jong tuin nr 33  3.35 m 

2. Thea Visser  tuin nr 13A  3.30 m 

3. Nico de  Braber tuin nr 2  3.25 m 

4. Gerard Van Kessel  tuin nr 39  3.15 m 
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5. Jos Geldof  tuin nr 60  3.10 m 

6. Jacob van Loenen tuin nr 52  3.10 m 

7. Douwe de Goede tuin nr 48A  3.00 m 

8. Ad van Hoorn tuin nr 40  2.90 m 

9. Ger Visser  tuin nr 19  2.60 m 

10. Mark Rietveld tuin nr 59  2.40 m 

De eerste drie hebben een geldprijs ontvangen van onze penningmeester. 

Prijswinnaars, van harte gefeliciteerd. 

 

Bestuur voor 2015 

Drie van onze bestuursleden zijn voor het komende jaar reglementair aftredend. Jacob 

van Loenen en Cees van Strien hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen. Cees 

van Zetten zal zijn bestuursfunctie na dit seizoen beëindigen. We zijn dus op zoek naar 

kandidaten voor deze functie. Mocht je interesse hebben of wil je meer informatie 

neem dan contact op met een van de bestuursleden. 

 

Opzegging huur en/of lidmaatschap 

Met het naderen van het einde van het seizoen komen ook de tuinenwissels weer in 

beeld. De laatste twee jaar is hier intensief gebruik van gemaakt en de procedure die 

hiervoor gevolgd wordt heeft veel tijd in beslag genomen. De definitieve balans kon 

pas eind december opgemaakt worden en ook na 1 januari kwamen er nog verzoeken 

van opzegging van huur. Voor de nieuwe huurders is dit erg vervelend en ons streven 

is dan ook om deze carrousel zo vroeg mogelijk afgerond te hebben. Mocht je 

overwegen je huur op te zeggen laat dit dan zo snel mogelijk weten bij onze secretaris. 

(sjapoto@hetnet.nl) 

 

Op dit moment zijn er nog maar twee tuinen vrij gekomen dus we wachten nog heel 

even met het starten van de tuinenruil. De verwachting is dat we eind oktober 

beginnen met de aankondiging van de vrijgekomen tuinen. Deze zullen zoals 

gebruikelijk in het mededelingenkastje komen te hangen. 

mailto:sjapoto@hetnet.nl
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Champignonmest 

Binnenkort wordt er weer champignonmest besteld. Deze zal gestort worden op de 

gebruikelijke locatie die hiervoor is gereserveerd, rechts naast de hoofdingang. 

De prijs is nog niet duidelijk maar zal ca 3 euro per kuub bedragen. Mocht je zelf iets 

willen regelen of wil je bij vereniging bestellen laat het dan even weten aan Jacob van 

Loenen (Loenen12@hetnet.nl) 

 

Klachtenformulier 

Klachten die het bestuur in de wandelgangen opvangt zullen lang niet altijd in de 

bestuursvergadering terecht komen. Hiervoor is er een klachtenprocedure met een 

formulier ontwikkeld. Als je wilt dat je klacht serieus wordt behandeld maak hiervan 

dan gebruik. De procedure is te vinden op site: http://www.vtvdeklepel.nl/leden.php. 

Er liggen ook altijd formulieren klaar in het verenigingsgebouw. Je zult dan altijd 

respons krijgen op de afhandeling van je klacht. 

De meeste van de klachten die wij zo opvangen in de wandelgangen gaan over overlast 

van verwaarloosde tuinen van de buren. Het gaat vaak om dezelfde tuinen en de 

betreffende personen zijn er meestal al over aangesproken. Het zal dus zeker helpen 

als hierover officiële klachten binnenkomen. 

 

Onderhoud tuin in het najaar 
 

Rondom de jaarlijkse tuinenschouw in juni zien de tuinen er over het algemeen prima 

verzorgd uit. In de vakantieperiode lopen vele van ons een achterstand op in het 

onderhoud en als daar een natte periode op volgt wordt het sommige te veel. Ook dan 

is het zaak de werkzame (droge) periodes goed te benutten. Dit jaar hebben we tot nu 

toe een droog najaar gehad en toch zien we helaas een aantal tuinen behoorlijk 

verwaarloosd. We gaan niet alle betreffende huurders hierover benaderen maar 

willen langs deze weg een oproep doen alsnog aan je verplichtingen te voldoen. 

Mocht je door omstandigheden niet in de gelegenheid zijn schroom dan niet om 

contact op te nemen met een van de bestuursleden.  

mailto:Loenen12@hetnet.nl
http://www.vtvdeklepel.nl/leden.php
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Ophogen tuinen 
 

Het afgelopen jaar is bij een tweetal tuinen grond op de tuin aangebracht. Dit is niet in 

overleg met het bestuur gebeurd en is in strijd met het huishoudelijk reglement 

(Artikel 26 lid 23). Beide leden zijn hierover aangesproken. Er was niet voldoende 

aanleiding de acties terug te draaien. In de toekomst gaan we dit nier meer tolereren 

en zal bij overtreding van deze regel de grond moeten worden verwijderd. Mocht je 

goede reden hebben je tuin te willen verhogen doe dit dan in overleg met het bestuur. 

 

Afsluiten van de tuin 
 

Iedere dag wordt de tuin na zonsondergang afgesloten, dit om diefstal en vandalisme 

zoveel mogelijk te voorkomen. Het openen van het hek is geen probleem, dat doet 

gewoon degene die het eerst komt. Voor het afsluiten moeten wel duidelijke afspraken 

worden gemaakt. Een aantal leden hebben zich hiervoor beschikbaar gesteld en de 

secretaris maakt een lijst wie van hen voor een periode van 3 weken hiervoor 

verantwoordelijk is. Dat lijkt wel lang maar in praktijk ben je op deze manier maar 1x per 

jaar aan de beurt. Tenminste, als er genoeg vrijwilligers zijn. En hier zit het probleem Op 

dit moment staan er nog maar 10 leden op de lijst. Daarom wil ik graag een beroep doen 

op de overige leden die redelijk in de buurt van de tuin wonen om zich aan te melden. 

Mocht je drie weken te lang vinden of heb je bezwaar tegen het verlenen van diensten op 

zondag dan kan er ook wat anders geregeld worden. Dit gebeurt in overleg met de 

secretaris. 


