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1. Het bestuur heeft het afgelopen verenigingsjaar 6 keer vergaderd.  
2. De vereniging telt op dit moment 40 leden en  10 donateurs.  
3. De belofte van de familie Arendse dat ze de brug gaan opknappen, d.w.z. houten balken 

vervangen door metalen balken en zodanig dat het oppervlak geëgaliseerd wordt, is nog niet 
nagekomen. Er zijn wel wat houten balken vervangen door metalen balken, maar daardoor 
zijn de hoogteverschillen alleen maar groter geworden. Van enige egalisatie is dus geen 
sprake.  

4. Alle leden en donateurs hebben rond Kerst een zaaikalender en een zakje met bloemzaden 
gekregen met het verzoek deze te zaaien aan de randen van het hoofdpad om het pad een 
fraaier aanzien te geven en de bijen een plezier te doen. 

5. De kassen aan de rechterkant van het volkstuinencomplex zijn inmiddels verdwenen. 
Daarvoor in de plaats komt grasland. Met betrekking tot ons complex is er op dit moment bij 
het bestuur niets bekend over eventuele toekomstige plannen van de gemeente m.b.t. 
herindeling van het gebied. Het oorspronkelijke plan bestaat natuurlijk nog steeds.  

6. De website van de vereniging is uitgegroeid tot de informatiebron voor de tuinders. Alleen 
als er iets urgents aan de hand is, dan worden de leden rechtstreeks benaderd via email. 
Door deze nieuwe aanpak zijn er geen nieuwsbrieven meer verschenen. 

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

8. Er heeft een proef plaatsgevonden met biologische bestrijding van veenmollen met 
nematoden. Omdat dit levend organisme gevoelig is voor vocht en temperatuurverschillen 
bleek het moeilijk toe te passen en is verdergebruik hiervan gestopt. 

9. Het probleem met de breedte van het pad achterin in aangepakt en nu in orde. 
10. Er is contact geweest met de “Meerlanden” over de gratis levering van compost. Er zijn 

kosten verbonden aan  de levering c.q. transport. Dat zou dan op het parkeerterrein even 
verderop langs de Vuurlijn kunnen worden gestort. Het overbrengen van de compost met 
kruiwagens naar het volkstuinencomplex is een zware en langdurige klus. Het bestuur heeft 
besloten dit niet te doen omdat het eenvoudiger is om de kompost met een aanhangwagen 
op te halen en vanaf onze parkeerplaats met een kruiwagen naar de tuin te brengen. Voor 
leden die dit willen doen is er een aanhangwagen beschikbaar.  

11.  Joeri Dikkeboom(kleinzoon van mevr. Arendse) is eigenaar/beheerder van het complex 
geworden. Zijn eerste actie: een verhoging van de huurprijs met 20% met terugwerkende 
kracht voor het jaar 2016 heeft veel onrust en emotionele reacties veroorzaakt. Het bestuur 
heeft via schriftelijk contact met Joeri en met de leden op basis van goede argumenten 
gewerkt aan een acceptabele oplossing. De tweede brief van Joeri  waarin hij voorstelt de 
huurprijs voor dit jaar niet te verhogen en met ingang van 1 januari 2017 te verhogen met 
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10% is positief ontvangen, maar de huurprijs blijft in vergelijking met andere 
volkstuincomplexen aan de hoge kant. 

12.  Het bestuur heeft de intentie dit seizoen met Joeri tot verder overleg te komen. 
13. Er is overleg geweest met Ronald de Krijger over zijn plan voor een “Salade wedstrijd”. Na 

enige discussie bleek dat een wedstrijd toch wel lastig werd om te organiseren. Er wordt nu 
gedacht aan een gezellige middag tegen het eind van de zomer, waarbij iedereen iets te eten 
mee kan brengen.  Het liefst met zoveel mogelijk  producten uit eigen tuin. 

14. Op 15 maart 2016 is Lou de Zanger (kavel 14) overleden. Hij was een gepassioneerd tuinder. 
15. Josien heeft ook dit jaar weer gezorgd voor de bloementuin bij de ingang, waarvan iedereen 

kan genieten bij binnenkomst.  Tevens zal zij een aantal taken van Teun overnemen als hij 
dat niet meer kan doen.   
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