
Algemene Leden Vergadering Volkstuinvereniging Ons Genoegen 
Maandag 6 februari 2017, 20:00-22:00 wijkgebouw de Beitel 

Opkomst: 27 personen (excl. bestuur, dus in totaal 31 personen) 
Afzeggingen: Pieter-Jan Hummelen, Wanda Schultz, J. Slagter, Janny Hermse, 

Eibbellien de Groot 
Bij binnenkomst gegevens (adres en e-mail) gecontroleerd en eventueel aangevuld 

 
 
Agenda 
 
1. Opening. 
Willy heet iedereen hartelijk welkom en vertelt kort iets over zichzelf. Fijn een grote opkomst. 
  
2. Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 8 februari 2016 
Geen opmerkingen, leest iemand ze wel? Wanneer er opmerkingen zijn kun je ze ook via e-
mail laten weten. 
 
3. Verslag gevoerd beleid 2016 van de secretaris. 
Marijke neemt het verslag gevoerd beleid kort door (ook eerder al bijgevoegd bij de 
uitnodiging).  
� Vraag Jannes Heidinga van het complex E: “ik merk niks van tegengaan verwildering.” 

Marjan licht onze werkwijze nog eens toe. Jannes oppert dat bedekken met plastic een 
goedkope manier is om het onkruid tegen te gaan. Sommige leden willen meer 
duidelijkheid en een strenger beleid. Een ander zegt dat we toch ‘ons genoegen’ heten 
en dat we allemaal voor ons plezier tuinieren. Niet goed voor de sfeer als we heel streng 
zouden zijn. Het bestuur heeft dit jaar voor het eerst een andere methode toegepast, 
namelijk na de tuininspectie meteen bellen met de tuinders van de verwilderde tuinen in 
plaats van hen schriftelijk aan te manen. Dit willen we wel even doorzetten, omdat we 
denken dat het werkt. 

  
4. Financieel jaarverslag 2016/begroting 2017 
Marjan deelt geprinte versies uit en legt uit hoe je het verslag kunt “lezen”.  
� We staan er financieel goed voor, we kunnen het ons als vereniging permitteren om 

geld uit te geven om delen van de complexen te herstellen (bijvoorbeeld 
paaltjes/nummering, onderhoud verwilderde tuinen uitbesteden etc). 
         

5. Verslag van de Kascontrolecommissie (Jannes Heidinga/Klaus Fischer) en 
herbenoeming  

Klaus Fischer: geen ongeregeldheden, decharge verleend. Alles is te verklaren en uit te 
leggen. Marjan bedankt voor kritisch oog en samenwerking. Volgend jaar  (ALV 2018) 
vormen Jannes Heidinga en Rene Bons de kascommissie. Theo Holland meldt zich aan voor 
reserve. 

 
6.  (Her)benoeming bestuur/contactpersonen. 
Marijke neemt afscheid en ontvangt bloemen en een kadobon. Roept aanwezigen op om het 
bestuur te komen versterken, anders kan het zo zijn dat we taken betaald moeten gaan 
uitbesteden. Anja Hetebrij wil het bestuur wel versterken alleen geen notulen maken, maar 
wellicht wel andere taken.  Later geeft ook Pepi Sollie aan wel het bestuur te willen helpen. 
Voor 2017 dus een 5-koppig vrouwelijk bestuur. Dick Zandee stopt op K als contactpersoon, 
Willy neemt dit over. Dick blijft wel de gereedschappen beheren. De overige contactpersonen 



voor de andere complexen zijn herbenoemd.  
 
 

7. intermezzo  
Dhr Wiersma vertelt uit zijn eigen boekje “tien meesterlijke vertellingen” een verhaal 
van een meester en zijn groentetuin (rond 1850). Jan verloot ook nog 3 exemplaren 
van zijn boek. 

 
 
Pauze  / drankje 

 

 
 

8. Uitwisseling informatie per complex (ruimte voor vreugde en vraagstukken)  
� Complex E:  
Ideeën voor een nieuwe naamgeving voor het tuincomplex: “de Hoogte” “de Schans” 
“Existentie”  “Looweg”. 
Er is behoefte aan een heggeschaar (benzine) voor algemeen gebruik. 
De Gezamenlijke Opruimdag is gepland op vrijdag 31 maart. Wobbe  Boonstra zorgt voor 
aanhangwagen, we beginnen om 9.00. Marjan Resink stuurt mail naar de leden van complex 
E over de Opruimdag. 
 
� Complex A:  
Ideeën voor een nieuwe naamgeving voor het tuincomplex: “het Fietstunneltje” “Trappenweg” 
“Aubergine” 
Als gezamenlijke opruimdag is er zaterdag 18 maart gepland vanaf 9:00 (bij ongunstig weer 
wordt het 25 maart).  Anja heeft een aanhanger ter beschikking en Marga een auto met 
trekhaak. Rein wil graag de bosmaaier op 18 maart gebruiken. Heel irritant is het dat er weer 
afval gedumpt wordt aan de achterkant van het complex. We hopen dat de opruimdag helpt 
om verdere verloedering te voorkomen.   
 
 
� Complex K: 
Ideeën voor een nieuwe naamgeving voor het tuincomplex: “Ruxveen” “Ooievaar” 
“Zonnewende” “Komt zien”. 
Er is behoefte aan een kruiwagen voor algemeen gebruik (met harde banden), een 
waterpomp (passend op het huidige systeem) en ook een cultiveermachine is geopperd. 
De gezamenlijke opruimdag is gepland op zaterdag 22 april. Een aanhanger kan geleend 
worden van meneer Elken. We willen dan ook graag de slootkanten met hekwerken veiliger 
maken (is in de loop der tijd in verval geraakt), graag grondboor en hamer die dag (via Karel 
Visser). 
 
Verder is er besproken of de stoeptegels die op de tuin van René liggen ook om te delen zijn 
(dit is niet het geval, hij gaat ze zelf gebruiken). Willy gaat weer houtsnippers regelen via de 
gemeente, vinden veel mensen fijn, word goed gebruik van gemaakt. Pepi noemde het ‘plus-
team’ in Steenwijk-west die je kunt vragen voor hand en span diensten. In de zomer zou het 
leuk zijn een bbq te organiseren. 
  
� Complex O:  
Ideeën voor een nieuwe naamgeving voor het tuincomplex: “Oostermeenthe”. Er is geen 
behoefte aan gezamenlijk gereedschap, een opruimdag is niet nodig het word goed 



bijgehouden. 
 
Verder is er besproken: 
- Graag ledenlijst van het complex delen, voor onderling contact 
- Aandachtspunt is de kwaliteit van de palen bij de dijk, die worden oud en soms gammel. 
- Sommige tuinders gooien gras/onkruid/doorgeschoten sla op de dijk waar de schapen 
grazen. Is dit ongewenst? 
- Aardappelcontrole weer houden 
- Tuin 2 en 3 opnieuw uitmeten, de grens ertussen in verschoven. 
 
� Complex G: 
Ideeën voor een nieuwe naamgeving voor het tuincomplex: “de Zwerm” 
 
Theo Holland: Helaas ik ben de enige aanwezige van complex G, heb me aangesloten bij K. 
In overleg met tuinders van G zal ik proberen bovenstaande thema’s (opruimen, paaltjes 
etc.) te regelen. 
 
 
9. Rondvraag. 
Floor poot: Voor de liefhebber liggen er op de achterste tafel 3 piepschuim treetjes en Marjan 
heeft er ook pompoenzaden neergelegd met plastic zakjes. 


