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Notulen ledenvergadering volkstuinvereniging 

“Achter de Vuurlijn”. 

Datum: 7 mei 2017 

 

Aanwezig: Bestuur en 13 leden 

Afwezig met bericht: Gerda Boerlage Jan de Jong, Hans 

Gasseling, Bert Wennekes, Margriet Meeuwis, Joke 

Schaap. 

        

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Notulen vorige ledenvergadering 1 mei 2016 

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

 

3. Algemeen jaarverslag 
Het jaarverslag van het tuinjaar 2016-2017 is met de agenda voor de vergadering 

meegezonden. Er zijn geen vragen over de inhoud van het jaarverslag. 

 Het jaarverslag 2016-2017 is te vinden op de website van de vereniging op de pagina 

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

 

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

Er zijn op dit moment 43 leden en 7 donateurs. 

De kascommissie bestond uit Jacqueline Egberts en Ed Brands. Omdat Ed Brands 

geen lid meer is van de vereniging heeft alleen Jaqueline Egberts de controle gedaan. 

Zij heeft haar goedkeuring gegeven. 

De nieuwe kascommissie voor 2017-2018 zal bestaan bestaan uit: Jacqueline Egberts 

en Josien Busse.  

 

5. Verkiezing voorzitter 
De huidige voorzitter (Jeanne Kamperman) treedt af. Er hebben zich geen kandidaten 

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

benoemd voor de komende 3 jaar. 

 

6. Huishoudelijk Reglement 2.0 
Aan de tekst m.b.t. de eigenaar/verhuurder zal de naam  “Joeri Dikkeboom”  worden 

toegevoegd. 

 

7. Rondvraag 
Rob Derksema: Is er belangstelling voor een excursie in de heemparken van 

Amstelveen? Er is wel belangstelling. Zodra we de datum van de excursie weten 

zullen de leden per email worden uitgenodigd en kunnen zich dan opgeven.  

Het maximum aantal personen voor een excursie is 20. 

 

Teun Voorn vraagt of iemand de naambordjes wil schoonhouden. Agnes Martin wil 

dat wel doen. 
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Jaqueline Egberts wil graag weten of het is toegestaan dat zij het stukje grond op de 

parkeerplaats bij haar tuin onkruidvrij mag houden. Teun Voorn heeft wel een doek 

om het af te dekken. 

 

Teun Voorn vraagt of Verbena planten uit de bloementuin van de vereniging kunnen 

worden verwijderd, omdat deze zich enorm uitzaaien. Josien zal de planten 

verwijderen. 

De leden wordt verzocht - bij aanwezigheid van deze plant op hun tuin - de bloemen 

af te snijden voordat de zaadvorming plaatsvindt. 

 

Josien Busse vraagt of Joeri Dikkeboom weet dat er op 2 kavels professioneel wordt 

geteeld. Volgens Rob Wijnands weet Joeri hiervan.  

Het bestuur en ook alle aanwezige leden zijn hier niet blij mee. De kavels zijn 

bedoelt voor hobbytuinders en niet voor professionals. 

Het bestuur zal Joeri vragen bij de toekenning van een kavel voorrang te geven aan 

hobbytuinders als die op de wachtlijst staan. 

Ook past professionele tuinbouw niet in het gedoogbeleid van de gemeente m.b.t  

volkstuincomplex op de huidige locatie. 

 

8. Lustrumfeest 
Op zondag 17 september 2017 zal er een lustrumfeestje worden georganiseerd. 

Meer informatie volgt. 

 

9. Sluiting 
De voorzitter nodigt de aanwezigen uit na sluiting van de vergadering te blijven om 

met elkaar een drankje te drinken. Ook zal er voor iedereen een aantal 

venkelknolplantjes beschikbaar zijn. 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 


