
Algemene Leden Vergadering Volkstuinvereniging Ons Genoegen
Maandag 12 februari 2018 , 20:00-22:00 wijkgebouw de Beitel

Opkomst: 27 personen (excl. bestuur, dus in totaal 31 personen)
Afzeggingen: J. Heidinga,Marieke Munnike, Anna Lagendijk, Ria Bos , Marga

Bijdevaate en Henk Veen 

Agenda

1. Opening.
Marjan heet iedereen hartelijk welkom , er is een mooie opkomst.
 
2. Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 6 februari 2017                   

De notulen zijn goed gekeurd geen op en aanmerkingen.
3. Verslag gevoerd beleid 2016 van de secretaris.                                                      

Anja neemt het verslag  gevoerd beleid kort door deze is ook via de mail verstuurd. 
Meneer Santema vraagt of de bosjes bij complex  E Looweg niet gesnoeid kunnen 
worden vanwege nadelig effect van  schaduw. Meneer Poot geeft aan dat snoeien bij 
complex O Oostermeenthe goed door de gemeente wordt opgepakt tip voor complex E
Looweg .Het bestuur krijgt een compliment over de staat van complex A Trappenweg 
omdat dit lang een zorgen kind is geweest. meneer Poot vraagt zich af of er nieuwe 
nummers op complex O Oostermeenthe nodig zijn Marjan geeft aan dat het voor de 
penningmeester makkelijker werkt als de huurders bekend zijn met hun tuinnummer bij 
betalen contributie. Marjan geeft nog eens aan dat ze erg blij is met de nummering op 
complex A Trappenweg en E Looweg.
Financieel jaarverslag 2017/begroting 2018                                                                 
Marjan deelt geprinte versies uit en legt uit hoe je het verslag kunt “lezen”. 
We staan er financieel goed voor. Er is genoeg geld om de overige complexen ook van
tuinnummers te voorzien.
Verslag van de Kascontrolecommissie (dhr. J Heidinga en dhr. R Bons) en 
herbenoeming 
dhr. J Heidinga heeft samen met dhr. R Bons de kas gecontroleerd
Dhr. R Bons verleend de penningmeester decharge. Volgend jaar ( ALV 2019) bestaat 
de kascommissie uit dhr. R. Bons en dhr. T Holland

4. (Her)benoeming bestuur/contactpersonen.
5.  Het bestuur bestaat uit 4 personen en  blijft ongewijzigd..Willy geeft aan dat ze niet 

meer contact persoon op complex K Ruxveen wil zijn, er is nog niemand die dit stokje 
wil overnemen. De overige contactpersonen blijven in stand: Dhr. Gaal complex E 
Looweg
                                                     Dhr. T Holland complex G Bedelaarspad

       Dhr. P.J. Hummelen O Oostemeenthe                         
                                            Mevr. A Hetebrij complex  A Trappenweg 

Opmerkingen van dhr. Holland  bijen kasten bij de tuinen bedelaarspad leveren wel 
eens   problemen op bij nieuwe huurders bij uitgifte tuinen aangeven dat er bijenkasten
staan kan problemen voorkomen . Door leegstaande tuinen met groenbemester in te 
zaaien  kan je  verpaupering tegen gaan. 
                                                                   

6. Verhaal Cees de Haan Compost maken voor de moestuin
7. pauze
8. Rondvraag



Dhr. W. Markwat  ergert zich aan de rommel op het complex. Ook vraagt hij of de borg terug 
betaald is aan de vorige huurder ( er wordt geen borg betaald).  
Dhr. Teurlinckx  geeft aan dat de in gegraven container gevaar oplevert Marijke Bijzitter geeft
aan dat het haar container is nu het graven van de sloot is deze dichterbij het pad komen te 
staan er wordt naar een oplossing gezocht.
Dhr. Bons wil via de mail een wel en wee. Niet iedereen wil dat zijn mailadres  openbaar 
gegeven wordt. Mevr. Hochstenbach geeft aan dat dit makkelijk via een what’s app groep 
kan op eigen complex.
Mevr. Bijzitter vraagt of de complexen al een eigen naam hebben, dat is zo de namen zijn 
vanuit de historie gekozen.

Dhr. Vrijhof vraagt of er een waterpomp op complex G kan komen. Er worden geen 
vergunningen meer gegeven voor plaatsen van een waterpomp. Hij ervaart overlast van het 
plastic (slakkenplaag). Er wordt naar gekeken.

                                                         
9. Uitwisseling informatie per complex (ruimte voor vreugde en vraagstukken) 
 Complex E:  
    Opruimochtend  is 24 maart van 10.00 tot 12.00. de heer G. Verschuil heeft een     

karretje en vervoert het afval samen met de opgetrommelde leden naar de ROVA.
 Herman Santema E 31 wil de boswal naast E30 wel wat bij snoeien, dan is het beter te 

verhuren. Wij weten echter niet of dat mag. Marjan biedt aan de gemeente te bellen en 
daarna Herman op de hoogte te brengen van de uitkomst.

 Nogmaals de complimenten over de paaltjes.

 Complex A: 
          Sloot schoonmaken achter tuin van Dhr. Veen.

Opruimdag is niet nodig.

     Complex K:
 Men wil op 7 april opruimdag houden, ze beginnen om 10 uur
 Graag wil men een grote picknicktafel die op de plek komt waar het klaver in gezaaid is.  
  graag willen ze een nieuwe bosmaaier en grasmaaier

         

 Complex O: 
 Opruimdag 25 maart

 Complex G:
Overleg over verplaatsing 8/9 naar 3A
Boompjes op 3 A blijven staan
Boompjes op 9  blijven staan
Theo Holland zal Jurgen Visser ( Bijenhouder vragen of hij op 9 en 18 bloemen wil inzaaien.
Proberen om aan (paarde)mest te komen. Manege/ ponyhouder

10. Afsluiting
Marjan sluit de avond af, ze heeft 2 soorten pompoenzaden neergelegd in leuke loonzakjes.


