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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 5 maart 2018 
 
Opening door de voorzitter Wim van Ruiten. Hij heet iedereen van harte welkom en is blij dat men 
toch weer met zovelen is gekomen.  

 

1. Teelt van Populaire gewassen: 
Deze inleiding wordt verzorgd door onze tuincollega Walter Savelkouls. Het gaat over zijn 
eigen ervaringen met betrekking tot het gezond houden van de grond. 
De grond moet los blijven, zodat de duizenden organismen die in de grond zitten hun werk 
goed kunnen doen. En hiervoor moet je mulchen (de grond bedekken met organisch 
materiaal), zowel in de herfst als in het voorjaar. Als voorbeeld geeft hij de goede groei van 
zijn tomaten. De PowerPointPresentatie van zijn verhaal is te vinden op onze site. 
 

2. Korte koffie/theepauze 
 
3. Mededelingen:  

Op ons tuincomplex komt mogelijk een tweede zwaluwtil. Op een andere locatie in de wijk 
staat een til die niet bewoond wordt door zwaluwen. Daar de til bij ons zeer goed bewoond 
wordt, is het zinvol om een tweede til te plaatsen. De vergadering heeft hier tegen geen 
bezwaar. 
 
De gemeente wil een ecologische verbinding maken tussen het Hanri Dunantpark en de 
Aanschotse Beemden. Dit zou ook van invloed zijn op ons tuincomplex. Tevens zou er een 
duiker onder de Tempellaan moeten komen. Na eerste gesprekken en een bezoek aan onze 
tuin is er niets meer vernomen. Wij wachten het af. 
 
De tuinwerkdag gaan we dit jaar tweemaal houden. Dit gezien het geweldige resultaat van 
afgelopen jaar. De dagen worden nog nader gepland, maar zullen plaats vinden in juni en 
september. Dit is de tijd dat er gesnoeid kan worden. 

 
Enkele leden hebben zich om uiteenlopende redenen voor de vergadering afgemeld:  
Ton Blokvoort, Ton Dekker, Heinz Faber, Katie van Gastel, Lucie Grinwis, Hans Hommels, 
Jaap Jager, Regina Kranenburg, Nancy Lieshout, Jacques van Lieshout,  
Ger en Ine Renkens, Heleen en Marcel Rutten, A.S., Tine van de Velde, Tjeu van de Ven, 
Marja Widdershoven en John Wiendels. 
(Op de vergadering bleken overigens ± 39 leden aanwezig te zijn) 
 

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 6 maart 2017 
Door de vergadering zijn er geen op- of aanmerkingen gemaakt.  
Hierbij is het verslag goedgekeurd. 
 

5. Verslag van de secretaris, de tuinbeheerder en de inkoper over 2017.  
• Max refereert aan artikel 26 van het reglement dat de tuinen eind oktober vrij moeten 

zijn van losliggende spullen. Dit i.v.m. de stormen die er kunnen zijn. Hij waarschuwt 
voor het feit dat deze losse zaken schade kunnen veroorzaken op andere tuinen. En 
de veroorzaker van de schade deze moet betalen.  Er komt een vraag over het 
verkrijgen van glas voor herstelwerkzaamheden.  
Max heeft nog enkele glasplaten ter beschikking. 
En Wim heeft een adres voor het verkrijgen van glas. 

• Van Roel enige toelichting op het lastige bestelformulier van firma van der Wal. Er 
wordt gevraagd om een voorbeeld formulier te maken. Roel zal hiervoor zorgen. 
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• Van Willy krijgen we een enthousiaste mededeling dat hij verschillende meststoffen in 
de verkoop heeft tegen zeer lage prijzen. O.a. groencompost, koemestkorrels, 
fertiplus. Over enkele weken komt er weer compost en inkoper zal vragen naar een 
certificaat. Men wil graag weten in hoeverre de samenstelling biologisch is. 

 

6. Verslag van de Penningmeester over 2017. 
Vraag van Hr. van Diemen: hij verbaast zich over het verschil van de bedragen elektra 
begroot en werkelijk in de exploitatierekening van 2017. Dit komt omdat de rekening van 2017 
pas in 2018 is ontvangen. 
Er wordt door Hans benadrukt dat er veel meer water is verbruikt dan normaal. Er zijn geen 
lekkages geconstateerd. Wel is bij het bestuur bekend dat er tuinleden zijn die hun tuin 
sproeien met de slang. En dat is niet toegestaan. 
Walter geeft hierop nog enige toelichting, dat veel water op je tuin de verdamping verhoogt en 
de bodem verzadigt en je luie planten kweekt. 
 

7. Verslag Kascommissie. 
De kascommissie bestond deze keer uit Ynte Boskman en Arthur van Kempen. 
Arthur doet verslag van de kascontrole. In een goede sfeer zijn gedurende een uur zeer 
nauwkeurig alle inkomsten en uitgave gecontroleerd en alles is perfect in orde.  
De bevindingen van de commissie zijn: 

•••• Dat de administratie op correcte wijze is bijgehouden. 

•••• Dat de exploitatierekening is gecontroleerd, en de balans akkoord. 
Wij stellen u daarom voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid in 
2017. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

8. Benoeming van de nieuwe kascommissie 
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Ynte Boskman en Caroline Spanjaard. 

  

9. Bestuursverkiezing.  
Dit jaar zijn aftredend: Hans Mirande, penningmeester en Max van der Lubbe, tuinbeheerder 
en Wim van Ruiten, voorzitter.  Allen hebben zich herkiesbaar gesteld. 
Waarmee de vergadering akkoord is. Willy stelt wel dat er op termijn echt verjonging nodig is. 
Edith van Dijk wil Willy wel gaan assisteren. 
 

10. Rondvraag:  
Walter heeft een voorstel: Hij zou graag zien dat de vereniging overgaat tot de aanschaf van 
zonnepanelen op de container. Hij vraagt het bestuur hiervoor een plan te maken voor de 
komende vijf jaar. Verder vraagt hij of de huurders van de aanhangers er wat zorgvuldiger 
mee om willen gaan en deze niet door te verhuren aan niet tuin leden. Als huurder ben je 
verantwoordelijk voor het geleende. 

                                                                                                                             
 11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering nadat hij nogmaals iedereen bedankt voor de getoonde 
betrokkenheid.  
Als laatste biedt hij allen namens de vereniging het traditionele drankje aan. 
 
Roel Kamperman, secretaris     7 maart 2018 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
W. Lamers             Tel. 040-2412765   w.lamers8@upcmail.nl 
R. Kamperman      Tel. 040-2426039    kamperman@on.nl      
H. Mirande        Tel. 040-2426131    hans@mirande.nl  
M van der Lubbe   Tel. 06 22741293    mmjvanderlubbe@gmail.com  
W. van Ruiten        Tel. 040 2421542    wvruiten@gmail.com  
 


