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Ledenvergadering 28 april 2019 

 Jaarverslag 2018-2019 

1. Het bestuur heeft het afgelopen verenigingsjaar 6 keer vergaderd.  
2. De vereniging telde in 2017-2018 42 leden en  8 donateurs. Op 17 april 2019 waren er 41 

leden  en 6 donateurs. Er zijn 6 nieuwe tuinders die nog geen lid zijn. 
3. In verband met de invoering van de “Privacywetgeving (AVG) 2018” zijn de leden 

geïnformeerd en is toestemming gevraagd voor een aantal zaken zoals de registratie van 
persoonsgegevens in de ledenadministratie en foto’s op de website van de vereniging. 

4. Het bestuur heeft een artikel geschreven over het volkstuincomplex en dat is gepubliceerd in 
de Nieuwe Meerbode. Dat heeft zes reacties en drie nieuwe huurders opgeleverd. 

5. De bloementuin bij de ingang is verwijderd en daarvoor in de plaats is een grasveld gekomen. 
Als gevolg hiervan heeft de vereniging het beheer van dat stukje grond teruggegeven aan de 
eigenaar Joeri Dikkeboom. 

6. De tomatencursus is een groot succes geworden. De opbrengst was geweldig en de 
tomaatjes waren heerlijk. Alle lof voor Rob Wijnands die dit fantastisch en met veel 
enthousiasme heeft gedaan. De tomatencursus staat ook op de website in het hoofdstuk 
“Cursussen”. Dit jaar is er een bloemkoolcursus. Er hebben zich 21 tuinders opgegeven en de 
cursus is in volle gang. 

7. Op zondag 16 september 2018 hebben we het jaarlijkse verenigingsfeestje georganiseerd en 
dat is door ongeveer 45 volwassenen en een aantal kinderen bezocht. Veel tuinders hadden 
heerlijke en prachtig uitziende gerechten gemaakt en het viel zeer in de smaak en er is goed 
van gegeten. 

8. De kerstattentie was dit keer een pen met plantenstokjes. Of het een goede keuze is geweest 
zal de komende tijd moeten blijken in de tuinen van de leden. 

9. Er zijn meerdere tuinders die compost hebben besteld bij Joeri. Inmiddels is de levering van 
compost op deze manier door de Meerlanden gestopt. Joeri heeft inmiddels een nieuwe 
leverancier gevonden en de kwaliteit ziet er goed uit. Het is wel iets duurder geworden. 

10. Bente Tas heeft toestemming gevraagd voor een fotoproject over het volkstuincomplex in 
alle jaargetijden. Zij studeert fotografie aan de fotovakschool in Amsterdam. Hiervoor heeft 
zij toestemming gekregen. Afgelopen winter heeft ze al een aantal foto;s gemaakt en deze 
zijn te zien op onze website http://www.achterdevuurlijn.nl/actueel.htm#fotografe  

11. De nieuwe burgemeester wil graag Uithoorn leren kennen. Het bestuur heeft hem 
uitgenodigd om ons volkstuincomplex te komen bezoeken. In antwoord daarop is 
ontvangstbevestiging ontvangen. We wachten nu op een afspraak voor dit bezoek. 

12. In de afgelopen periode zijn er een aantal acties geweest om verwaarloosde (niet verhuurde) 
kavels schoon te maken om die daarmee een beter aanzien te geven, zodat deze makkelijker 
konden worden verhuurd en de overlast kon worden verminderd. Hiervoor dank aan alle 
deelnemers. 

 
Rob Derksema 
Secretaris 

http://www.achterdevuurlijn.nl/
http://www.achterdevuurlijn.nl/actueel.htm#fotografe

