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Notulen ledenvergadering volkstuinvereniging 

“Achter de Vuurlijn”. 

Datum: 17 mei 2015 

 

Aanwezig: Bestuur en 23 leden 

Afwezig met bericht: Hans Gasseling, Bert Wennekes, 

Frank Hogenbirk, Josien Busse. 

        

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en bedankt Teun voor 

het ter beschikking stellen van zijn tuin om onze vergadering te houden. 

 

2. Notulen vorige ledenvergadering 25 mei 2014 

 De secretaris leest de notulen voor. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de 

 notulen en deze worden goedgekeurd. 

 

3. Algemeen jaarverslag 
De secretaris doet verslag van hetgeen er is gebeurd in het tuinjaar 2014-2015.  

Het jaarverslag 2014-2015 is te vinden op de website van de vereniging op de pagina 

http://www.achterdevuurlijn.nl/nieuwsbrieven.htm  

Naar aanleiding van het verslag ontstaat er een discussie over een aantal 

onderwerpen. 

Met betrekking tot het pad achterin wordt voorgesteld om een minimum breedte vast 

te stellen afgestemd op kruiwagen, fiets met fietstassen. 

Verzoek om in het najaar de Meerlanden te vragen of zij een container met compost 

kunnen neerzetten op het parkeerterrein schuin aan de overkant van het 

volkstuinencomplex, ook als daar kosten aan verbonden zijn. 

 

4. Financieel jaarverslag 
De penningmeester doet verslag van de financiële situatie van de vereniging. De 

kascommissie bestond uit Jan van Ditmarsch en Willem van Tol en zij hebben de 

controle uitgevoerd en hun goedkeuring gegeven. 

De nieuwe kascommissie voor 2015 zal bestaan uit: Nadja Steggink en Patrick 

Goddijn.  

 

5. Verkiezing bestuursleden 
De secretaris (Rob Derksema) en twee bestuursleden (Greet Mooiman, Peter de 

Bruin) treden af. Er hebben zich geen kandidaten aangemeld. De huidige secretaris 

en de bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld en zijn dus bij deze benoemd 

voor de komende 3 jaar. 

 

6. Rondvraag 
Vraag: De overlast die ontstaat door verwaarloosde tuinen wordt door een aantal 

leden als een probleem gezien en zij vragen wat er aan gedaan kan worden. 

Antwoord: Dit probleem ontstaat veelal door ziekte of langdurige afwezigheid van de 

tuinder(s), meestal in combinatie met een te groot tuinoppervlak. In het geval van 

tuinen 6, 25, 15A zal Gerrit van der Maat dit gaan aanpakken en daar waar nodig 

afdekken met zwart plastic. Volgens Teun wordt het wel 80 graden als de zon erop 

schijnt en dan verbrandt het. 
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Heermoes/akkerpaardenstaart zal door Gerrit van der Maat in een vuilniszak worden 

afgevoerd. Hij mag het in de hoek van het parkeerterrein neerzetten en Joeri zal het 

afvoeren. Ook aan het onkruid in de tuinen 24 en 35 zal aandacht worden gegeven. 

Vraag: Is het misschien een leuk idee om een teeltwedstrijd te organiseren? 

Antwoord: Het bestuur gaat via een email inventariseren of hiervoor bij de leden 

belangstelling bestaat.  

Vraag: Er is onkruid aanwezig op en langs het pad, kan dit worden verwijderd?  

Antwoord: Aan de aanwezige leden wordt verzocht daar aandacht aan te besteden en 

tevens de aarde van het pad te vegen. Het bestuur zal in de volgende nieuwsbrief daar 

nogmaals op aandringen. 

Vraag: Kan er niet een groepje worden gevormd die samen het onkruid in een of 

meerdere tuinen kunnen aanpakken. 

Antwoord: : Enige vrijwilligers zijn hiertoe bereid (Ron, Geert-Peter, Nadja, Joeri). 

Het bestuur gaat het plan uitwerken en RobW zal dit per E-mail aan de 

desbetreffende meedelen. 

Vraag: Wat gebeurt er met de aanhangwagen van Hans Gasseling? 

Antwoord: De aanhangwagen mag op het parkeerterrein blijven staan en mag door de 

leden van de vereniging worden gebruikt. 

Vraag: Een aantal activiteiten zal niet meer door Teun worden gedaan, zoals het 

afsteken van de graskanten en het bijhouden van de bloemperken. Hij blijft nog wel 

het gras maaien. Wie gaat dit overnemen? 

Antwoord: Josien Busse doet op dit moment het onderhoud van de bloementuin bij 

de ingang. Jeanne gaat aan Josien vragen of zij ook de bovenstaande werkzaamheden 

wil doen en of zij daar hulp bij wil hebben. 

Vraag: Kunnen de stalenplaten op het pad zodanig worden verlegd dat er geen 

gleuven meer zijn en er ook geen onkruid meer groeit? Het is gevaarlijk voor fietsers. 

Antwoord: Mevr. Arendse zegt dat er een haak is waarmee Krijn dat vroeger altijd 

deed. Joeri gaat dit doen.  

Vraag: Sommige tuinen hebben bij veel regen last van water dat niet wegloopt. Kan 

daar door de vereniging iets aan worden gedaan? 

Antwoord: Het aanleggen van een drainage is iets wat door iedere individuele tuinder 

moet worden gedaan als hij of zij dat nodig vindt. Margriet wacht meestal tot het 

weer droog wordt. 

 

7. Vogelhuisje 

De voorzitter (Jeanne Kamperman) bedankt nogmaals Teun Voorn en overhandigt 

hem een door Peter de Bruin gemaakt vogelhuisje en een attentie voor zijn vrouw. 

 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 


