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Ledenvergadering 7 mei 2017 

 Jaarverslag 2016-2017 

1. Het bestuur heeft het afgelopen verenigingsjaar 7 keer vergaderd.  
2. De vereniging telde in 2016 42 leden en  8 donateurs.  
3. Het was een redelijk tuinjaar, vooral door een extreem natte periode in juni/juli zijn met 

name de aardappel en de bonenoogst slecht geweest. 
4.  De “Ruiltafel voor planten” is ook dit seizoen een succes geweest en dat gaan we 

voortzetten. 
5. De website van de vereniging is goed vindbaar gemaakt via Google en dat heeft geleid tot 

een flink aantal telefoontjes met name over de beschikbaarheid van kavels. 
6. Op 11 september 2016 hebben we een barbecuefeestje georganiseerd en dat is door ruim 50 

mensen bezocht. Er was o.a. een tomatenproeverij en er werd zeer gevarieerd gestemd. 
Eigenlijk bleken ze allemaal lekker. Het was een gezellig feestje. 

7. Het kerstpresentje was dit keer de “grauwe erwt” en we verwachten dat deze kapucijner dit 
jaar veelvuldig op de moestuinen aanwezig zal zijn en hopelijk een smaakvolle oogst zal 
geven. 

8. De bloementuin bij de ingang was ook dit jaar uitbundig, dankzij Josien. Teun heeft gezorgd 
dat het gras er mooi bij lag 

9. De belangrijkste gebeurtenis van het afgelopen seizoen is het gereedkomen van de brug. 
Joeri heeft daar hard aan gewerkt en het resultaat is een mooie vernieuwde brug. 

10. Het huishoudelijk reglement gemaakt bij de oprichting was aan vervanging toe en het 
bestuur heeft een versie gemaakt die passend is voor de huidige situatie Er zijn nu twee 
huishoudelijk reglementen:  1. Het huishoudelijk reglement van Joeri Dikkeboom 
(verhuurder) en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit laatste reglement wordt 
op de ledenvergadering van 7 mei 2017 ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.  
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