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Ledenvergadering 6 mei 2018 

 Jaarverslag 2017-2018 

1. Het bestuur heeft het afgelopen verenigingsjaar 7 keer vergaderd.  
2. De vereniging telde in 2017 42 leden en  8 donateurs.  
3. Het huishoudelijk reglement is aangepast aan de huidige situatie en is goedgekeurd op de 

ledenvergadering van 7 mei 2017. De inhoud is terug te vinden op de website van de 
vereniging http://www.achterdevuurlijn.nl/huishoudelijk%20reglement%20versie%201.htm 
Een exemplaar hiervan kan worden aangevraagd bij de secretaris via 
derksema@kabelfoon.nl  

4.  De “Ruiltafel voor planten” is ook dit seizoen een succes geweest en dat gaan we 
voortzetten. Wel hebben we moeten benadrukken dat het alleen een ruiltafel voor plantjes 
is. Alle overige dingen kunnen via het mededelingenbord worden aangeboden. 

5. De website van de vereniging is goed vindbaar en wordt up-to-date gehouden. Door het 
komen en gaan van leden kan het soms even duren voor de wijzigingen zijn aangebracht.  

6. Op 17 september 2017 hebben we een barbecuefeestje - tevens lustrumfeestje – 
georganiseerd en dat is door ongeveer 50 mensen bezocht. Een flink aantal leden had zelf 
iets gemaakt en meegebracht en dat was heel lekker en een groot succes. Er kon ook worden 
ingeschreven voor een tomatenteeltcursus. Hiervoor hebben zich 19 leden opgegeven. Alle 
deelnemers hebben inmiddels de tomatenzaadjes gekregen en de cursus is van start gegaan. 

7. De beplanting van de bloementuin bij de ingang is aangepast i.v.m. het uitzaaien van 
bepaalde planten. Josien heeft het ook dit jaar weer fantastish gedaan. Teun heeft het gras 
verzorgd en dat ziet er strak uit. 

8. Er worden bijen gehouden op het volkstuincomplex en één van de tuinders is tijdens het 
tuinieren gestoken door bijen en omdat hij daar allergisch voor is heeft dat ernstige gevolgen 
gehad met een ziekenhuisbezoek. Het bestuur vindt het houden van bijen in de directe 
omgeving van mensen niet wenselijk en dit heeft onze voorzitter ook besproken met Joeri 
Dikkeboom, de eigenaar en verhuurder. 
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