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Notulen ledenvergadering volkstuinvereniging 

“Achter de Vuurlijn”. 

Datum: 28 april 2013 

 

Aanwezig: Bestuur en 21 leden 

Afwezig met bericht: Roos Gasseling, Marc en 

Harriette Pouw 

 

1. Opening 

Jeanne heet iedereen welkom in de door Teun beschikbaar gestelde ruimte, door hem 

voorzien van tafels, stoelen en bloemen.  

 

2. Algemeen jaarverslag 
Rob D. doet verslag van hetgeen er is gebeurd vanaf het initiatief tot oprichting van 

de vereniging tot de situatie van nu. Het jaarverslag is te vinden op de website van de 

vereniging. 

 

3. Financieel jaarverslag 
Rob W. doet verslag van de financiële situatie van de vereniging. Er is i.v.m. de 

oprichtingskosten nog een negatief saldo. 

Op het verzoek voor kandidaatstelling voor de kascommissie stellen de volgende 

leden zich kandidaat: 

- Jan van Ditmarsch 

- Josien Busse 

 

4. Plannen voor 2013 
Het bestuur streeft er naar om het beheren van de tuinkavels zoveel mogelijk via de 

vereniging te doen, zoals in detail staat omschreven in het huishoudelijk reglement. 

Het belangrijkste doel van het bestuur is het garanderen van het voortbestaan van 

volkstuinen op de huidige locatie. 

Jeanne en Rob W. hebben binnenkort een gesprek met de eigenaar, de heer Arendse.  

 

5. Agenda punten van de leden en rondvraag 
 

Ploegen en frezen: 

Door het ploegen met een ploegmachine is de drainage bij een van de kavels kapot 

gegaan. Het is helaas niet altijd bekend waar de drainagebuizen liggen. 

Er wordt voorgesteld om bordjes te plaatsen daar waar de drainage buizen liggen 

voor zover bekend. 

 

Beschoeiing: 

Omdat de beschoeiing hier en daar te wensen overlaat en dit nogal kostbaar is om het 

te vervangen, ook i.v.m. de aanwezigheid van asbest, wordt door Teun geadviseerd 

om een takkenbeschoeiing te maken. (Niet aan de asbest komen!) 

  

Takkenverzamelplaats: 

Het schijnt mogelijk te zijn om een takkenverzamelplaats bij de gemeente aan te 

vragen.  Daar zouden we ons tuinafval wat niet wordt gecomposteerd kunnen 

deponeren. Uiteraard moeten we zoveel mogelijk composteren op onze eigen 

moestuin, zoals verzocht door de heer Arendse. 
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Huurprijs: 

De huurprijs van € 1,00 vindt men hoog in vergelijking met andere 

volkstuincomplexen. 

 

Veenmollen: 

Deze mogen in sommige gevallen worden bestreden bijv. in een moestuin waar zij 

schade aanrichten aan de gewassen. 

 

Bijen: 

Willem van Tol, tuin 38, heeft een aantal bijenkasten staan. 

 

6. Sluiting 
Jeanne sluit de vergadering. 

 

 

 


