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1. Het bestuur heeft het afgelopen verenigingsjaar 6 keer vergaderd en er is één keer een 
overleg geweest met de familie Arendse.  

2. De vereniging telt op dit moment 40 leden en  8 donateurs.  
3. Tuin 1 is door een aantal leden opgeruimd en is voor zover mogelijk met landbouwplastic 

afgedekt om onkruid verspreiding te voorkomen. Inmiddels is er een nieuwe huurder en is 
het plastic eraf. 

4. Tuin 28 was een onkruidveld. De composthoop is opgeruimd en Teun heeft regelmatig 
gemaaid. Er is inmiddels een nieuwe huurder. 

5. De familie Arendse heeft tijdens het overleg toegezegd dat ze de brug gaan opknappen, 
d.w.z. houten balken vervangen door metalen balken en zodanig dat het oppervlak 
geëgaliseerd wordt. Tevens zal er in het midden een tranenplaat worden gelegd.  Hiermee is 
wel begonnen maar het is nog niet af en zeker niet geëgaliseerd. Tevens is er afgesproken 
dat het pad rechts achterin zal worden verbreed en dat de gegevens van nieuwe huurders 
zullen worden doorgegeven aan Rob Wijnands. Ook dit laatste gaat nog niet zoals 
afgesproken. 

6. Alle leden en donateurs hebben rond Kerst een agenda met pen ontvangen voor het 
bijhouden van informatie over wanneer gezaaid, wanneer geoogst, opbrengst oogst, 
ervaringen tijdens de groei, etc. 

7. Er is aan de leden gevraagd of er behoefte is aan het frezen van de moestuin. Slechts 2 
tuinders voelden daar wel voor en daar is het dan ook gebeurd. 

8. De kassen aan de rechterkant van het volkstuinencomplex gaan verdwijnen en daarvoor in 
de plaats komt grasland. Met betrekking tot ons complex is er bij het bestuur niets bekend 
over eventuele toekomstige plannen van de gemeente. Het plan van de herindeling ligt er 
nog steeds, maar zal waarschijnlijk alleen worden uitgevoerd zolang er geen kosten voor de 
gemeente aan verbonden zijn.  

9. De website van de vereniging is uitgebreid met een aantal rubrieken, zoals “Actueel”, “Tips 
van tuinders”. 

10. De uitruiltafel voor plantjes is een succes geweest en zal ook dit jaar weer worden geplaatst 
halverwege het complex.  

11. Er is contact geweest met de “Meerlanden” over de gratis levering van compost. Dat zou dan 
op het parkeerterrein even verderop langs de Vuurlijn kunnen worden gestort. Tot nu toe 
hebben ze nog niets geleverd. 

12. Josien heeft ook dit jaar weer gezorgd voor de bloementuin bij de ingang van het terrein, 
hetgeen de entree een mooi aanzien geeft.  
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