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Ledenvergadering 25 mei 2014 

 Jaarverslag 2013-2014 

1. Vorig jaar juli is Krijn Arendse overleden en om de naam van Krijn Arendse blijvend te 
verbinden aan het volkstuincomplex, zijn er op 31 augustus 2013 twee straatnaambordjes 
onthuld door mevr. Arendse en haar dochters. Veel leden waren aanwezig bij deze 
onthulling.  

2. De website van de vereniging bevat inmiddels heel veel nuttige informatie en de toevoeging 
van het zo genaamde “smoelenboek”  is een succes geworden. Rob Wijnands heeft gezorgd 
voor mooie foto’s van al onze leden. Tevens zijn er nieuwe rubrieken toegevoegd, zoals “Tips 
voor tuinders”, “Groente teelt” en  “Snoeien van klein fruit”. 

3. In augustus 2013 is er een aardappel actie geweest. Alle leden konden 20  niet alledaagse 
pootaardappelen bestellen. Er is uitgebreide informatie verstrekt over de soorten waaruit 
kon worden gekozen. De helft van de leden heeft gebruik gemaakt van dit aanbod. 

4. In oktober heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen mevr.  Arendse en haar dochters en 
het bestuur. Het bestuur heeft voorgesteld alle kavels te huren en het beheer van de kavels 
en alles wat daarbij hoort over te nemen. Mevr. Arendse en haar dochters hebben echter 
tijdens deze vergadering te kennen gegeven dat zij het beheer zelf willen blijven doen op de 
manier zoals Krijn Arendse dat deed.  

5. Voor de donateurs was er dit jaar een potje courgettejam als kerstattentie. 
6. Het bestuur heeft mevr. Arendse  gevraagd of het terrein bij de ingang met zwart plastic en 

oud ijzer mocht worden ingericht als bloementuin.  Uiteindelijk is het een grasveld met 
bloemenborder geworden en het ziet er mooi uit. Teun heeft hier een groot aandeel in 
gehad.  Achter het grasveld heeft Josien een prachtige bloementuin gemaakt. 

7. Er is een uitruiltafel voor plantjes geplaatst halverwege het complex.  
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