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Notulen ledenvergadering volkstuinvereniging 

“Achter de Vuurlijn”. 

Datum: 1 mei 2016 

 

Aanwezig: Bestuur en 15 leden 

Afwezig met bericht: Jan de Jong, Sonja Nieuwenhuis, 

Klaas Kersloot. 

        

 

1. Opening 

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

het ter beschikking stellen van de ruimte om onze vergadering te houden. 

 

2. Greet Mooiman is i.v.m. haar gezondheid afgetreden als bestuurslid. 

De voorzitter bedankt haar voor haar inzet. Greet heeft o.a. het logo van de 

vereniging gemaakt. 

Ingrid Wirz (tuin 31) zal haar plaats innemen. 

 

3. Notulen vorige ledenvergadering 17 mei 2015 

 Er zijn geen vragen of opmerkingen over de  notulen en deze worden goedgekeurd. 

 

4. Algemeen jaarverslag 
De secretaris doet verslag van hetgeen er is gebeurd in het tuinjaar 2015-2016.  

Het jaarverslag 2015-2016 is te vinden op de website van de vereniging op de pagina 

“Nieuwsbrieven en Notulen”. http://www.achterdevuurlijn.nl/nieuwsbrieven.htm  

 

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

Er zijn op dit moment 41 leden en 7 donateurs. 

De kascommissie bestond uit Nadja Steggink en Patrick Goddijn. Zij hebben de 

controle uitgevoerd en hun goedkeuring gegeven. 

De nieuwe kascommissie voor 2016 zal bestaan bestaan uit: Jacqueline Egberts en Ed 

Brands  

 

6. Verkiezing bestuursleden 
De penningmeester (Rob Wijnands) treedt af. Er hebben zich geen kandidaten 

aangemeld. De huidige penningmeester heeft zich herkiesbaar gesteld en is dus bij 

deze benoemd voor de komende 3 jaar. 

 

7. Rondvraag 
Magriet Meeuwis: Is het mogelijk om compost of tuinaarde via de vereniging te 

bestellen? 

Bij de Meerlanden in Rijsenhout is het mogelijk gratis compost te halen. 

Voor wie geen auto/aanhangwagen heeft is Joeri Dikkeboom bereid compost leveren 

tegen een vergoeding van € 20,00 per aanhanger. 

Tuinaarde wordt door de meeste tuinders via zakken naar de tuin meegenomen.  

Josien Busse gaat met Margriet tuinaarde halen, omdat zij niet de beschikking heeft 

over een auto. 

Imie Veenstra: Het onkruid in tuin 6 van Zofia van der Maat gaat veel overlast geven. 

Kan daar iets aan gedaan worden? 
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Zofia heeft toegezegd eraan te gaan werken. Joeri Dikkeboom heeft haar gezegd dat 

als het niet in orde komt dit jaar ze tuin 6 volgend jaar moet inleveren. 

Ed Brands: Is het toegestaan om wietplanten te verbouwen. 

Joeri Dikkeboom zegt dat het niet is toegestaan. 

Ed Brands: Wanneer is het oogstfeest? 

Ergens in september zal er een gezellige middag worden georganiseerd voor leden en 

donateurs. Hierover komt nog nadere informatie. Als tuinders iets willen maken met 

de producten van hun tuin zou dat heel leuk zijn.  

Greet Mooiman bedankt het bestuur en de tuinders voor de fijne tijd en de hulp die ze 

heeft gehad. 

Josien Busse meldt dat de Amerikaanse waterkreeft verticale tunnels graaft binnen 

een meter van de wallenkant voor een nest jongen, waardoor er het gevaar ontstaat 

dat je opeens in een gat stapt.  Oppassen dus! 

Rob Wijnands meldt dat Joeri Dikkeboom heeft gezegd dat hij de brug gaat bekleden 

met metalen roosters, waardoor alle oneffenheden zullen zijn verdwenen. Hierdoor 

zal de brug op bepaalde dagen niet kunnen worden gebruikt. Joeri zegt toe dat het dit 

jaar voltooid zal zijn. 

Jacqueline Egberts vraagt of het huishoudelijk reglement van de vereniging niet eens 

moet worden herzien. Het bestuur zal er naar gaan kijken. 

De voorzitter bedankt nogmaals Teun Voorn en overhandigt een attentie aan zijn 

vrouw. 

 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 


