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Notulen ledenvergadering volkstuinvereniging 

“Achter de Vuurlijn”. 

Datum: 6 mei 2018 

 

Aanwezig: Bestuur en 14 leden 

Afwezig met bericht: Gerda Boerlage, Jan de Jong, 

Hans Gasseling, Roos Gasseling, Bert Wennekes, Imie 

Veenstra, Joke Schaap. 

        

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Notulen vorige ledenvergadering 7 mei 2017 

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

 

3. Algemeen jaarverslag 
Het jaarverslag van het tuinjaar 2017-2018 is met de agenda voor de vergadering 

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

 Het jaarverslag 2017-2018 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.  

De financiële situatie is nog steeds goed. Het aantal leden is teruggelopen door het 

verloop van tuinders. Dit zal in de loop van het jaar wel weer goed komen als de 

nieuwe tuinders lid zijn geworden. 

De kascommissie bestond uit Jacqueline Egberts en Josien Busse. Zij hebben de 

controle gedaan en hun goedkeuring gegeven. 

De nieuwe kascommissie voor 2018-2019 zal bestaan bestaan uit: Gjermund Kiserud 

en Josien Busse.  

 

5. Verkiezing voorzitter 
De huidige secretaris Rob Derksema en bestuurslid Peter de Bruin treden af. Beide 

hebben zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen andere kandidaten aangemeld. 

Beide zijn weer benoemd voor de komende 3 jaar. 

 

6. Rondvraag 

 Wanneer is het barbecuefeestje in het najaar? 

 De datum is nog niet vastgesteld, maar zal het waarschijnlijk in de tweede 

 helft van september zijn. 

 Jacqueline Egberts wil graag weten of de vereniging gaat voldoen aan de 

nieuwe privacy wetgeving. 

 Het bestuur is bezig met de richtlijnen van de overheid en zal voor eind mei 

 de leden informeren over informatie welke door de vereniging worden 

 bijgehouden. 

 Hoe is het met het konijn? 

 Het hol van het konijn is bekend. Ronald Krijger gaat een val voor de ingang 

 plaatsen en hoopt hem zo te vangen. Wordt vervolgd. 

 Kan er compost bij de vereniging worden besteld? 
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 Joerie Dikkeboom levert compost (2M3) voor € 30,00. De compost wordt met 

 een aanhanger gebracht en op de tuin gestort. 

 Heeft iemand van de aanwezige leden last gehad van stekende bijen? 

 Voor zover bekend is alleen Rob Wijnands een aantal keren gestoken met een 

 daaropvolgende allergische reactie. 

 Het advies is om iemand te bellen om je op te komen halen als je door een 

 steek heftig reageert en je niet goed begint te voelen. Een bezoek aan een arts 

 is dan het beste om te doen. 

 Hebben we last van teken op het terrein? 

 Voor zover bekend is er nog niet één gesignaleerd. 

 Het bestuur vraagt om in geval van een bijensteek of een tekenbeet dit te 

 melden aan het bestuur. 

 

7. 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 plantjes 

beschikbaar zijn. Dit jaar is het stengelui, ook wel bosui of lenteui genoemd 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 


