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Notulen ledenvergadering volkstuinvereniging 

“Achter de Vuurlijn”. 

Datum: 28 april 2019 

 

Aanwezig: Bestuur en 17 leden 

Afwezig met bericht: Gerda Boerlage, Roos Gasseling 

en Eline van den Berg. 

        

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Notulen vorige ledenvergadering 6 mei 2018 

De notulen die op onze website staan konden door Nettie Koot niet worden geopend. 

We gaan dit onderzoeken 

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

 goedgekeurd. 

 

3. Algemeen jaarverslag 

Het jaarverslag van het tuinjaar 2018-2019 wordt door de secretaris doorgenomen 

met de aanwezige leden en over een aantal punten vindt een discussie plaats. Het 

verslag zal met de notulen van de vergadering aan de leden worden gestuurd. 

 Het jaarverslag 2018-2019 zal binnenkort ook te vinden zijn 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 goed. Er is geen rede om de contributie te verhogen. De 

kascommissie bestond uit Gjermund Kiserud en Josien Busse. Zij hebben de controle 

gedaan en hun goedkeuring gegeven. 

De nieuwe kascommissie voor 2019 zal bestaan bestaan uit: Gjermund Kiserud en 

Jacqueline Egberts.  

 

5. Verkiezing penningmeester 

De huidige penningmeester Rob Wijnands treedt af. Hij heeft zich herkiesbaar 

gesteld voor een volgende termijn. Er is geen andere kandidaat en hij wordt met 

goedkeuring van de leden benoemd voor de volgende 3 jaar. 

 

6. Nieuw bestuurslid 

Ida ter Haar van tuin 8 wil graag toetreden tot het bestuur van de vereniging. 

De leden geven hieraan hun goedkeuring. 

 

7. Rondvraag 

• Jacqueline Egberts wil graag weten of er nog kavels te huur zijn. 

Alle kavels zijn op dit moment verhuurd. 

• Kavel 6 van 100m2 staat vol met onkruid. Gaat hier iets aan gebeuren? De 

voorzitter gaat Joeri Dikkeboom bellen om met hem hierover te overleggen. 

Dit geldt ook voor de kavel 40. 

http://www.achterdevuurlijn.nl/nieuwsbrieven.htm
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De te volgen procedure m.b.t. overlast door verwaarlozing zal zijn, dat de 

voorzitter op basis van een klacht contact op zal nemen met de huurder om 

hem of haar te verzoeken er iets aan te doen. Als dit niet werkt zal de 

voorzitter contact opnemen met de eigenaar Joeri Dikkeboom om dit met hem 

te bespreken.  

• Nettie Koot vraagt of er iets kan worden gedaan aan de geluidsoverlast van de 

machine van het kassenbedrijf aan de overkant van haar moestuin. Het 

bestuur gaat contact opnemen met eigenaar om te kijken of hier iets aan kan 

worden gedaan. 

 

8. 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 een slatrio, per plantje 3 verschillende slasoorten. 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 


