
Algemene Leden Vergadering Volkstuinvereniging Ons Genoegen 
Maandag 8 februari 2016, 20:00-22:00 wijkgebouw de Beitel  

Opkomst: 19 personen (excl. bestuur, dus in totaal 23 personen) 
Afzeggingen: Theo en Yvonne Holland, Pieter-Jan Hummelen, Marga Bijdevaate, Frits Elken, 
Jannes Heidinga, Janny Hermse, Mirjam van Nistelrooij, Hermann Santema. 

Bij binnenkomst gegevens (adres en e-mail) gecontroleerd en eventueel aangevuld 
 
 
 
Agenda 
1. Opening. 
Karel heet iedereen welkom. Het weer is erg slecht (heftige regen), dat verklaart misschien 
waarom er wat minder mensen zijn dan anders. Maar goed dat jullie er zijn.. 
2. Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 9 februari 2015 
Opmerkingen? Stil dus goedgekeurd 
3. Verslag gevoerd beleid 2015 van de secretaris. 
Marijke neemt het verslag gevoerd beleid kort door (ook eerder al bijgevoegd bij de 
uitnodiging)  

� Het webadres voor de website is www.volkstuinensteenwijk.nl > later zal deze nog 
getoond worden. 

4. Financieel jaarverslag/begroting 2015 
Marjan deelt geprinte versies uit en legt uit hoe je het verslag kunt “lezen”. Voorgeschoten 
kosten van Marjan persoonlijk (enveloppen, postzegels etc) worden dit jaar (2016) 
opgevoerd. De rekening van de gemeente is dit jaar 2x geboekt: één van 2014 en een van 
2015. De gemeente was erg laat met het versturen van de rekening 2014. 

� Wat voor soort gereedschap/machines heeft de vereniging? Vraagt nieuw lid Wanda 
Schultz. Denk aan grasmaaier, bosmaaier, kantjesmaaier etc. Maar ook nog 
handgereedschap als een zeis, meetlint en een gifspuit. Dat laatste roept vragen op, 
kan vereniging ook wel wegdoen aangezien we ontmoedigend beleid hebben wat 
betreft gebruik bestrijdingsmiddelen. 

         
5. Verslag van de Kascontrolecommissie en herbenoeming  

Rene Bons: Blij met duidelijke en overzichtelijke begroting. Dat het nu ‘op de rit’ 
is kun je echt zien. Decharge verleend. Er zou een nieuw iemand in de 
kascommissie moeten komen, maar er zijn geen vrijwilligers. Afgesproken is dat 
Rene Bons als reserve genoteerd wordt. Heidinga en Fischer zijn zittend in de 
komende kascommissie. 

6.  (Her)benoeming bestuur/contactpersonen. 
� Karel noemt dat hij aftreedt (zoals aangekondigd vorige ALV). Willy Hendriks heeft 

gereageerd op de oproep voor nieuwe bestuursleden. In overleg en met goedkeuring 
van de aanwezigen afgesproken dat ze voorzitter wordt. Marjan neemt het woord en 
houdt een mooie speech voor Karel (ook al houdt hij er niet erg van). Karel heeft 
maar liefst 20 jaar(!) in het bestuur gezeten en dat verdient op z’n minst de oorkonde 
‘lid van verdienste’. Ook is er een boekenbon en een bos bloemen voor hem en zijn 
vrouw. Karel wordt omschreven als een man van weinig woorden, maar die wel altijd 
klaarstaat voor de vereniging. Er wordt hard geklapt. Karel overhandigt de 
voorzittershamer aan Willy en bedankt iedereen. 

� Niet alle contactpersonen van de complexen zijn aanwezig. Op complex G is er een tijd 
geen contactpersoon geweest, maar dat is nu de heer Holland. Dhr. Henk Meijer is 
gestopt op complex  A als contactpersoon dit is nu ?. De contactpersonen op complex 



O, K en E zijn opnieuw benoemd.  
 
7. Website: www.volkstuinensteenwijk.nl 

Marijke laat kort de website zien die er gemaakt is. Voor leden zijn er bijvoorbeeld de 
statuten te vinden en een kaart van je complex met tuinnummers (bijvoorbeeld als je 
contributie moet betalen en je weet je nummer  niet meer). Voor nieuwe leden is het 
overzichtskaartje erg handig en wat informatie over het tarief etc.  

 
8. Muzikaal intermezzo  

Wibo zingt en speelt op gitaar: Lied op de wijs van: Heute hier, morgen 
dort/Hannes Wader  
(tekst geprojecteerd met beamer, dus iedereen kan meezingen) 

 
Pauze  (Karel vertelt: 2 gratis consumpties van de vereniging) 

 

 
 

9. Uitwisseling informatie per complex (ruimte voor vreugde en vraagstukken)  
• Complex E:  

-We spreken af om op 11 maart van 9.00 tot 12.00 op te ruimen. Marjan Resink stuurt 
de leden hierover een mail. 
-Verder wisselen we recepten/methodes uit, vooral over inmaken en likeur. 

• Complex A:  
- Last van Coloradokever, de meesten ‘plukken’ ze eraf en trappen ze kapot. Kijk voor 

meer info op http://www.velt.be/coloradokevers. Chemische bestrijding is niet 
gewenst. 

• Complex K:  
-Opruimdag afgesproken op 2 of 9 april. Samen zwerfafval en tuinafval opruimen en 
afvoeren, misschien al paden maaien en/of wieden. (de datum is op 9 april 
vastgesteld, omdat we dan een beschikken over een aanhanger). 

� Complex O:  
- gaat goed. Er zijn eiken door de gemeente omgezaagd, nu is er veel meer licht/zon 
op de tuinen.  
- Er is ook een kas geplaatst afgelopen jaar en dat was een experiment, weinig last 
(meer) van vandalisme, dus dat is erg fijn. 
- Op de tuinen die ‘leeg’ zijn worden aardappelen gepoot, degenen die helpen krijgen 
een deel van de opbrengst, als er nog over is gaat het naar de voedselbank. Ook een 
idee voor andere complexen? 

• Complex G: 
            - Alleen Diane was van haar complex aanwezig en is aangesloten bij de heren van  
 ‘O’. Geen specifieke opmerkingen dus. 

 
10. Rondvraag. 

• Er worden wat tips en trucs uitgewisseld hoe je insecten en schimmels kunt 
voorkomen. Wisselteelt is het belangrijkst. Karel Visser zegt wortels, uien en 
pastinaken allemaal bij elkaar, dan heb je geen vliegjes. 

• Graag dit soort tips/tuinderswijsheid delen op de website. Kan iedereen van profiteren. 
Van die tips en trucs die je na jaren van ervaring hebt opgedaan.  

 


