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Notulen afdelingsvergadering Volkstuinpark De Eendracht, 21 november 2015  
Vastgesteld in de afdelingsvergadering op zaterdag 21 mei 2016  

  

Aantal aanwezige (gemachtigde) leden volgens de presentielijst: 57 tuinders  

  

Afdelingsbestuur: Marieke van der Linden (voorzitter), Simone Grent (secretaris), Patricia van der 

Haas (penningmeester), Ludo Smeets (vicevoorzitter), John van Geffen (tweede secretaris), Hanneke 

van Tongeren (tweede penningmeester), Paula Mol (algemeen bestuurslid) en Wil Vennik (algemeen 

bestuurslid).  

  

OPENING NAJAARSVERGADERING  

  

Om 14.06 uur heet de voorzitter, Marieke van der Linden, de aanwezigen hartelijk welkom en in het 

bijzonder de vicevoorzitter van de Bond van Volkstuinders, Okke Peijters. Verder de leden van 

verdienste.  

  

De voorzitter doet enkele huishoudelijke mededelingen:  

- Tuinder (222) zal tijdens de vergadering rondgaan met de microfoon voor vragen en opmerkingen 

uit de zaal.  

- Nieuw: we proberen ons aan de geplande tijden voor agendapunten te houden en er is pauze 

tussendoor.  

- Rondvragen graag op papier inleveren in de pauze, deze worden aan het einde doorgelopen.  

- Respectvol vergaderen; iedereen denkt verschillend over dingen, maar blijf tolerant naar elkaar. 

Je hoeft het niet eens te zijn met een ander, maar luister en doe een poging om ten minste de 

insteek van de ander te begrijpen. Elkaar afkappen, uitschelden of respectloze geluiden te maken 

vinden wij ongepast en respectloos. Hier letten we op en de mic-man loopt weg als hij dit merkt. - 

 De bar blijft tijdens de vergadering gesloten (alleen koffie/thee), na de vergadering een 

drankje.  

- De vergadering wordt opgenomen als back-up voor de notulen; die opname wordt gewist als de 

notulen zijn goedgekeurd.  

  

In de afgelopen tijd zijn overleden:  

- Marie Hoogendijk, dochter van Simone Grent en Peter Hoogendijk, tuin 058  

- De heer Theo Welling, echtgenoot van Bea Welling-Bolleman, tuin 144  

- Mevrouw Prins, echtgenote van de heer D. Prins, tuin 193  

- De heer Roel Munsterman, echtgenoot van Anna Munsterman, tuin 007  

- De heer Ruud Bron, partner van Stien Berndsen-Zwaan, tuin 086 Ter nagedachtenis houden we 

een minuut stilte.  

  

VASTSTELLEN NOTULEN + AGENDA  

  

De voorzitter vraagt of de notulen een correcte weergave zijn van de vergadering.  

Zij deelt mee dat Tuinder (230) een mail heeft gestuurd, omdat een opmerking niet goed is verwoord 

in het verslag. Er staat nu dat zij van de kascommissie heeft gehoord dat er een groot bedrag 

openstaat aan vordering debiteuren. Dit blijkt echter niet juist te zijn. Zij heeft gezegd geschrokken te 

zijn van € 16.000 openstaande debiteuren over de laatste vijf jaar. Het blijkt echter een achterstand 

over twee jaar te zijn. Zij heeft dit gehoord, maar niet aangegeven op welke manier zij dit heeft 

gehoord. De kascommissie heeft zij niet genoemd.   

Met deze correctie worden de notulen van die afdelingsvergadering vastgesteld, onder dank aan de 

tweede secretaris, John van Geffen.  
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Naar aanleiding van klachten geeft de voorzitter aan, dat volgende keer een grotere letter zal worden 

gebruikt bij het publiceren van de notulen.  

De voorzitter kondigt aan dat de pauze plaats zal vinden na de behandeling van de financiën. Tuinder 

(123) mist op de agenda het punt ‘beleid bestuur’, en daarmee een gelegenheid om te reageren 

bijvoorbeeld over zaken die in de notulen zijn genoemd. De voorzitter zegt dat de meeste dingen 

waarschijnlijk nog wel aan de orde komen. Ze zal daar straks een aantal mededelingen over doen in 

de presentatie van het activiteitenplan 2016. 

  

De agenda wordt verder vastgesteld volgens het concept.  

  

MEDEDELINGEN BESTUUR  

  

Er zijn afmeldingen ontvangen van:   

Tuinder (239), Tuinder (230), Tuinder (231), Tuinder (024), Tuinder (033), Tuinder (228) en Tuinder 

(145).  

  

Ingekomen brieven:  

1. Vraag van Tuinder (230) over de notulen. Deze vraag is reeds afgehandeld.  

2. Brief van Tuinder (161) was te laat binnen, maar diverse onderwerpen komen evengoed aan bod, 

zegt de voorzitter. We willen ook de besluitvorming meer stroomlijnen, en onderdeel daarvan is 

het hanteren van de inlevertermijnen voor moties/voorstellen (6 weken) en 

amendementen/wijzigingen (2 weken) voor de afdelingsvergaderingen. Het bestuur is hier 

strenger op, maar alleen om het hele proces van voorstel tot besluit beter te laten verlopen.  

EHBO-overleg:   

Eind 2014 is de EHBO-commissie in zijn geheel opgeheven door het bestuur. De reden was dat de 

EHBO volgens het bestuur niet goed functioneerde. Er is echter aan de aanwezigen van de 

EHBOcommissie geen nadere toelichting gegeven, waardoor de toenmalige commissie met vragen 

achterbleef over waar de exacte aanleiding tot opheffen nu eigenlijk lag. In de vorige 

afdelingsvergadering is toegezegd gesprekken te voeren met de (ex)EHBO-leden om hier helderheid 

over te krijgen. Het bestuur wilde dit graag in een gezamenlijk overleg, maar dat is helaas niet gelukt.  

Hierom hebben individuele gesprekken plaatsgevonden met alle betrokkenen.  Deze 

gesprekken zijn nog niet in zijn geheel afgerond.  

  

Brandweerschouw:   

De Brandweer heeft aangegeven niet mee te werken aan een controleronde, omdat ons tuinpark een 

privaat terrein betreft. Wordt meegenomen naar overleg met de Bond.  

  

Verlichting parkeerterrein:   

Er zijn door de gemeente ondertussen meerdere lantaarnpalen op de buitenparkeerplaats geplaatst, 

zodat dit actiepunt is afgehandeld.  

  

Kruiwagen + geluidsoverlast komen later in de vergadering terug als voorstel.   

  

PRESENTATIE ACTIVITEITENPLAN 2016  

  

De voorzitter licht aan de hand van een PowerPoint presentatie de Speerpunten 2016 toe.  

  

a. Vereniging georganiseerd  

1. beleidsplan 2016-2021  

2. functie- en taakverdeling bestuur (handboeken)  

3. taakomschrijving en inzicht werkuren commissies en vrijwilligers (handboeken)  
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4. samenwerken commissies  

5. vacatures invullen  

b. Communicatie helder  

1. heldere procedures (handboeken + handhaving)  

2. formulieren beschikbaar via de website  

(voor opzeggen tuin, aanvragen gehandicaptenparkeerplaats, fietsvergunning en winterbewoning)  

3. clubblad  

4. website  

  

c. Administratie op orde  

1. implementatie AFAS-systeem met centrale ledenadministratie, incasseren jaarrekening en digitale 

dossieropbouw  

2. levert tijd op, geen rekeningen en geldstromen heen en weer, ledenlijst op orde, betere 

invorderingsmogelijkheden en versnelde procedures  

  

d. Groenplannen  

1. natuurlijk tuinieren onderhoud bestaand + ruimte nieuw  

2. verbeteren waterkwaliteit  

3. proef natuurlijkvriendelijke oever  

4. bomenplan  

5. takken kraken in eigen beheer (ecologisch & economisch)  

6. herinrichting natuurspeeltuin door kinderen en ouders (veiligheid voorop)  

  

De voorzitter benadrukt dat het bij de groenplannen gaat om voornemens. Over de uitvoering zal nog 

nader beraad plaatsvinden. De nadere uitwerking geschiedt op basis van voorstellen en communicatie 

naar de leden.  

  

e. Vergroten saamhorigheid/betrokkenheid vereniging  

1. klein dorp ‘De Eendracht’  

2. lusten en lasten  

3. rust en gezelligheid in harmonie  

4. laat uw stem gelden  

  

Uit de vergadering komen enkele opmerkingen:  

  

Ten aanzien van de administratie (AFAS):  

Tuinder (161) vraagt of de implementatie van AFAS niet eerst aan de leden had moet worden 

voorgelegd. De voorzitter zegt dat het afdelingsbestuur volgens het Afdelingsreglement zelfstandig 

mag beslissen dit soort zaken uit te besteden aan de Bond.  

  

Tuinder (161) maakt zich verder zorgen over de privacy van persoonsgegevens nu dit ook in de ‘cloud’ 

staat. De voorzitter meldt dat dit ook al eerder zo was geregeld en dat er al een aantal jaar met de 

‘cloud’ gewerkt wordt voor de opslag van bestanden. Okke Peijters (vicevoorzitter BVV) zegt dat het 

systeem geborgd is. De gegevens ‘liggen niet op straat’. De secretaris, Simone Grent, voegt toe dat 

het bestuur ook niet alles van de leden mag registreren, zoals het burgerservice- en paspoortnummer.  

  

Ten aanzien van de groenplannen (waterkwaliteit)  

Waternet heeft ons complimenten gegeven voor de aanpak van de verbetering van de waterkwaliteit, 

licht de voorzitter toe.  

Tuinder (123) zegt dat je het water eerst moet meten aan het begin van het jaar en aan het eind, zodat 

je dan pas kunt vaststellen of er verbetering is.  

Tuinder (002) vindt dat je de septic tanks niet meer zou moeten lozen op open water.  
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Tuinder (123) reageert dat er regels zijn voor het lozen op de tuin, zodat dit niet gebeurt. De 

chemische rotzooi van (af)wasmiddelen is de gevaarlijkste vervuiling, vult hij aan.  

Tuinder (194) zegt dat het grondwater veel te hoog staat en dat het water daardoor in de septic tanks 

terecht komt.  

Tuinder (108) stelt voor een boetebedrag te rekenen voor als men de stand van de watermeter niet 

heeft opgegeven. De voorzitter geeft aan dat dit inderdaad zal gebeuren.  

  

Ten aanzien van de groenplannen (takkenkraker)  

Tuinder (020) zegt dat het takkenkraken in het verleden werd uitbesteed omdat het gevaarlijk is.  Er 

zijn regels voor de veiligheid waaraan je moet voldoen, daarom kun je dat zomaar niet door iedereen 

laten doen.   

Tuinders mogen het apparaat alleen bedienen na een instructie en met persoonlijke 

beschermingsmiddelen aan.  

  

Ten aanzien van de groenplannen (natuurspeeltuin)  

Tuinder (123) merkt op dat de hele zomer het afgekeurde klimrek heeft gestaan. Het is 

levensgevaarlijk dat dat er zo kapot staat. Hij wijst ook op het gevaar van het bouwen van de 

boomhut, met een grote balk erbij.   

De secretaris licht toe dat voor het ontwerp en (advies bij) het bouwen van natuurlijke speeltoestellen 

contact wordt opgenomen met een firma gespecialiseerd in de aanleg van natuurspeeltuinen. Ook 

wordt de speeltuin na realisatie opnieuw onderworpen aan een Arbo-inspectie.  

  

VASTSTELLEN ALGEMENE BIJDRAGEN + BEGROTING  

  

De penningmeester, Patricia van der Haas, licht de algemene bijdragen voor het nieuwe jaar 2016 toe. 

De penningmeester meldt dat het bedrag voor afval in de toekomst wellicht weer wat lager wordt. 

Tuinder (044) geeft aan, dat er soms hele vreemde dingen bij het afval worden ingeleverd, wat 

verboden is.  

Tuinder (194) zegt dat de tuinders een verlaging is beloofd van de kosten voor afval, maar je kunt 

je groen niet eens kwijt, slechts 2 uur per week. Toch moeten we meer betalen!  De 

penningmeester licht toe dat de rest van de beschikbare ruimte voor algemeen groen is 

gereserveerd.   

Tuinder (001) vult aan dat de bedragen nog gebaseerd zijn op kosten in vorige jaren. Het bedrag dat 

we nu betalen is het gemiddelde bedrag. In 2013 was dat bedrag aanzienlijk hoger.  

Tuinder (217) vraagt of we niet beter zelf kunnen gaan composteren.  

Volgens Tuinder (001) liggen de kosten van het afval op hetzelfde niveau als in 2014, circa  € 

10.000. In 2013 was het € 16.000.  

De vergadering stemt in met de algemene bijdragen voor het nieuwe jaar.  

  

De penningmeester licht vervolgens de begroting verder toe aan de leden. Zij wijst er daarbij onder 

andere op dat er een grote naheffing is geweest over 2015 van het waterverbruik.   

  

Tuinder (123) vraagt naar de reservering voor de takkenkraker. Volgens hem kun je voor  € 5.000 

maar een kleintje kopen. Een goeie kost wel € 15.000. Volgens hem is een externe takkenkraker 

voordeliger! Ron Kremer (020) bevestigt dat.  

De vicevoorzitter, Ludo Smeets, zegt dat de takkenkrakers tegenwoordig heel wat beter zijn en je 

hoeft daar niet zoveel voor uit te geven.  

Als je er van alles in gooit heb je de ene vastloper na de andere, waarschuwt Tuinder (123). Tuinder 

(002) herinnert aan het plan van destijds om samen met tuinpark Tigeno zo’n ding aan te schaffen. 

Volgens de vicevoorzitter is dat prijstechnisch nauwelijks nog nodig, maar wellicht interessant.  
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Tuinder (217) wil zijn takkenkraker wel uitlenen. Daar heeft hij 5 jaar geleden € 3.700 voor betaald. 

Volgens de vicevoorzitter kunnen we met een eigen takkenkraker vervoer van takken en ander groen 

voorkomen en daardoor besparen.  

Je moet ook de onkosten meerekenen van onderhoud, wijst Tuinder (123) het bestuur aan. Als je het 

uitbesteed ben je daarvan af.  

  

De voorzitter vraagt de leden of zij de aangeboden begroting 2016 kunnen goedkeuren. De 

begroting 2016 wordt door de vergadering vastgesteld.  

  

SCHORSING + PAUZE  

  

De voorzitter schorst omstreeks 15.00 uur de vergadering voor de aangemelde pauze en het 

inbrengen van de rondvragen. Zij heropent de vergadering omstreeks 15.20 uur en stelt de voorstellen 

en amendementen aan de orde. Zij meldt dat de aanwezige leden hun stem na behandeling van de 

voorstellen kunnen uitbrengen op een speciaal stembiljet.   

  

VOORSTELLEN EN AMENDEMENTEN  

  

1. Opnieuw vaststellen wijziging Huishoudelijk Reglement: geluidsoverlast  

Tijdens en na de eerste voorjaarsvergadering van 2015 werd de discussie gevoerd over de juistheid 

van de tekst onder het kopje ‘geluidsoverlast’ in de bestuursmededelingen. Uit gesprekken met 

betrokkenen bleek dat er een verschil was tussen de tekst over geluid makende apparatuur in het 

Huishoudelijk Reglement en de tekst over geluidsoverlast in de bestuursmededelingen. De tekst van 

de bestuursmededelingen was veel uitgebreider dan de tekst in het Huishoudelijk Reglement en dit 

werd rechtgezet.  

  

Na de gesprekken kwam naar voren dat de tekst “Dit geldt ook voor de tractor en andere geluid 

makende apparatuur van het tuinpark” (artikel 10.1.j op pagina 5) eigenlijk niet in het Huishoudelijk 

Reglement had mogen staan. In de vergadering waarin wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement 

werden vastgesteld (14 april 2012), werd deze zin namelijk door de aanwezige leden afgewezen. Per 

abuis werd de zin echter in het Huishoudelijk Reglement gepubliceerd. Het bestuur heeft bij de Bond 

van Volkstuinders nagevraagd over hoe te handelen. Het antwoord was helder; “Als het niet is 

goedgekeurd dan mag het er niet in staan. Dan moet het opnieuw ingebracht worden in een volgende 

vergadering”. De vraag aan de vergadering is hoe en of we dit zullen corrigeren. Wilt u dat de zin over 

de tractor en andere geluid makende apparatuur uit het Huishoudelijk Reglement wordt geschrapt of 

wilt u dat de zin blijft staan?   

  

Advies afdelingsbestuur   

Instemmen met het voorstel om artikel 10.1.j op pagina 5 van het Huishoudelijk Reglement 

ongewijzigd te laten.   

De regeling voor het gebruik van de trekker, zoals vastgesteld in de afdelingsvergadering op 30 mei 

2015, blijft met dit voorstel/besluit gehandhaafd. Dit geldt ook voor het jaarlijks benoemen van extra 

zaterdagen voor het gebruik van een aggregaat, zoals vastgesteld in de afdelingsvergadering op 26 

november 2014.  

  

Opmerkingen uit de vergadering ten aanzien van het voorstel  

Volgens Tuinder (123) staat in de huisregels voor de volkstuin in het laatste clubblad dat je met je 

buren moet overleggen over het gebruik van geluidsapparatuur. De secretaris antwoordt dat dit per 

abuis en tegen de afspraak is opgenomen, nadat eerder met Tuinder (123) was besproken dat deze 

tekst zou worden weggelaten. Overigens zijn volgens de secretaris de volkstuinregels in het clubblad 

slechts een versimpelde samenvatting van de regels in Huishoudelijke Reglement.  
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Volgens Tuinder (181) valt de geluidsoverlast van de tractor buiten de regels van de BVV. Dat wordt 

tegengeworpen. Okke Peijters (vicevoorzitter BVV) beaamt dat dit niet zo is.  

Tuinder (123) zegt dat je in de wintermaanden explosiemotoren kunt gebruiken. De aanpassing van 

het reglement geldt echter voor de zomer.   

Tuinder (209) vraagt of de tijden van tractorgebruik niet in overeenstemming gebracht moeten worden 

met de openingstijden van de winkel. Lex Spaans (003) zegt dat de tractor begint met rijden nadat alle 

bonnen zijn verzameld.   

Tuinder (194) herinnert aan de afspraak dat de tractor in de zomervakantie niet rijdt. Individuele  

leden dienen zich te houden aan de regels van geluidsoverlast, ten behoeve van algemeen onderhoud 

van het tuinpark kunnen uitzonderingen worden gemaakt.  

  

Om een einde aan de verwarring proberen te maken leest de secretaris de zin nogmaals voor. Tuinder 

(001) denkt dat je het woordje ‘dit’ moet verduidelijken. Voorgesteld wordt om een apart artikel te 

maken over de tractor.  

  

Wegens de onduidelijkheden over de kwestie trekt het bestuur het voorstel in en komt te zijner tijd met 

een aangepast voorstel.  

  

2. Vaststellen wijziging Bouwreglement: zonnedak  

De vraag aan de leden is of zij voorstander zijn van een zonnedak als beschutting tegen de zon of 

regen in de tuin of dat zij het juist onwenselijk vinden dat er zonnedaken in de tuinen geplaatst 

worden?   

  

Voorstel   

Voorstel is om aan het Bouwreglement onder artikel 9 ‘Overige bouwsels’ een zonnedak als bouwsel 

toe te voegen. Met de voorschriften voor een zonnedak willen we tegemoetkomen aan de wens van 

de groep tuinders die een beschut plekje in hun tuin willen tegen zon en regen.  

  

Advies afdelingsbestuur   

Instemmen met het voorstel om artikel 9 van het Bouwreglement uit te breiden met het bouwsel  

‘zonnedak’ en dit voorstel in te brengen in de eerst mogelijke algemene ledenvergadering van de Bond 

van Volkstuinders. De secretaris geeft aan dat als het merendeel van de tuinders van onze afdeling 

instemt, we het voorstel gaan indienen op de algemene ledenvergadering van de Bond. Doel is om 

een zonnedak als bouwsel in het Bouwreglement te laten opnemen.  

  

Opmerkingen uit de vergadering ten aanzien van het voorstel  

Geopperd wordt dat zo’n zonnedak ook van doek zou kunnen zijn. Volgens Lex Spaans (003) is zo’n 

zonnedak eigenlijk niet meer dan een partytent: een dakje met 4 poten. De secretaris zegt dat je een 

partytent moet weghalen in de winter.  

Tuinder (123) zegt de hele discussie onzin te vinden. Volgens hem zit de Bond helemaal niet te 

wachten op dit soort discussies. Als je een luifel hebt gaat dat klapperen en heb je een paal voor je 

raam. En als het ding wegwaait dan krijg je geen gulden van de verzekering.  

Tuinder (108) constateert dat deze discussie al jaren loopt. Laten we het gewoon onderling afspreken. 

Er is zoveel diversiteit. De voorzitter zegt dat we mede in verband met verzekering en veiligheid, deze 

zaak goed willen regelen.  

Tuinder (194) somt de voorgeschiedenis nog eens op voor de aanwezigen. Destijds heeft het 

bestuur luifels goedgekeurd. Later bleek dat die luifels niet aan het huisje vast mochten zitten. Vanuit 

de bouwcommissie is toen ook een nieuw voorstel gedaan, maar het vorige bestuur zag daar geen 

heil in. Hij benadrukt dat het er nu om gaat of je voor of tegen een zonnedak als bouwsel bent. Okke 

Peijters (vicevoorzitter BVV) zegt dat er bouwvoorschriften voor zijn. Bouwsels moeten aan die 

regels voldoen. Als de regels gewijzigd moeten worden zou dat moeten worden ingebracht in de 

Bondsvergadering.  
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3. Vaststellen wijziging huishoudelijk Reglement: kruiwagenstalling   

Er is onvoldoende ruimte op het voorterrein om de kruiwagens van alle tuinders een plek te geven, of 

er ontstaat overlast. Noodhulpdiensten en transportdiensten mogen geen hinder ondervinden van op 

het voorterrein geplaatste kruiwagens. Willekeurig en langdurig geplaatste kruiwagens ontsieren ook 

het aanzicht van het tuinpark.   

Daarom heeft het bestuur op de agenda een aantal voorstellen opgenomen.  

  

Advies afdelingsbestuur  Instemmen 

met de voorstellen om:  

a) een gebied op het voorterrein aan te wijzen als kruiwagen-vak,   

b) een tweetal kruiwagens voor algemeen gebruik beschikbaar te stellen en   

c) een streng handhavingsbeleid te voeren om willekeurige en langdurige plaatsing van kruiwagens 

op het voorterrein te ontmoedigen.  

Keuzemogelijkheden voorstel kruiwagens  

- Voorstel A+C en B: kruiwagenvak én handhavingsbeleid, PLUS twee leen-kruiwagens  

- Voorstel A+C: kruiwagenvak én handhavingsbeleid  

- Géén der voorstellen: iedereen neemt zijn kruiwagen mee naar de tuin én het huidige 

kruiwagenvak komt te vervallen. Het huidige kruiwagenvak komt in elk geval te vervallen, omdat 

het gewenste kruiwagenvak op een andere plek komt.  

Indien A+C gekozen wordt zal de volgende tekst in het Huishoudelijk Reglement worden opgenomen:  

10.2.f  

Het is een lid niet toegestaan: ten aanzien van vervoermiddelen  

Kruiwagens anders dan in het aangewezen kruiwagenvak te plaatsen en 

langer dan twee dagen aaneengesloten te laten staan.  

(Artikel 10.2.f wordt Artikel 10.2.g vanwege de logische volgorde)  

  

Opmerkingen uit de vergadering ten aanzien van het voorstel  

Volgens Tuinder (181) is er ruimte genoeg voor de kruiwagens.   

Tuinder (002) zegt dat er geen probleem is, zolang de kruiwagens maar niet in de weg staan voor 

leveranciers. Alleen kruiwagens die er eindeloos staan zouden weggeknipt moeten worden, volgens 

hem.   

Volgens de vicevoorzitter wil in principe ‘iedereen’ wel even zijn/haar kruiwagen laten staan, maar 

moeten alle tuinders in principe hun kruiwagen op de tuin nemen, zeker als hij/zij op vakantie gaat. 

Tuinder (108) schat dat maar 10-15% van de tuinders de kruiwagen laat staan. Handhaaf alleen op 

veiligheid voor kruiwagens die in de weg staan en maak voldoende ruimte.   

De vergadering is verdeeld en lijkt geen algemene bezwaren te hebben om een klein aantal 

kruiwagens te laten staan.   

Okke Peijters (vicevoorzitter BVV) wijst erop dat het vervelende situaties oplevert als je moet 

discussiëren over wel of niet veiligheid op het tuinpark. Volgens de regels is het in geheel niet 

toegestaan ‘vehikels’ buiten de eigen tuin te plaatsen.  

Tuinder (123) vraagt waar de nieuwe plek is gepland. De vicevoorzitter zegt dat de keuze is gevallen 

op de plek waar nu de platte karren staan.  

Tuinder (227) zegt dat we nu maar eens moeten gaan stemmen, want zo praten we eindeloos door. 

Begin er niet aan om dit ook nog weer te gaan handhaven, raadt Tuinder (016) aan.  

  

Er wordt overgegaan tot stemming over de ingebrachte voorstellen:  

  

1. Opnieuw vaststellen wijziging Huishoudelijk Reglement: geluidsoverlast   

Het voorstel wordt ingetrokken. Het bestuur komt op enig moment met een aangepast voorstel.  

2. Vaststellen wijziging Bouwreglement: zonnedak  
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De uitslag van te stemming over het voorstel om artikel 9 van het bouwreglement uit te breiden 

met het bouwsel ‘zonnedak’ is: 47 stemmen VOOR; 8 stemmen TEGEN; 2 stemmen BLANCO. 

Het voorstel om artikel 9 van het bouwreglement uit te breiden is aangenomen.   

Het zal ter kennis worden gebracht van de Algemene Ledenvergadering van de BVV.  

3. Vaststellen wijziging huishoudelijk Reglement: kruiwagenstalling  

Over de kruiwagenstalling is de uitslag: 26 stemmen VOOR A+C; 17 stemmen VOOR A+B+C; 9 

stemmen TEGEN; 5 stemmen BLANCO.  

Het voorstel A+C is aangenomen.  

  

AFVAARDIGING BONDSVERGADERING   

  

De volgende Bondsvergadering wordt gehouden op 10 december 2015. De afgevaardigden zijn reeds 

in het voorjaar benoemd: Tuinder (023), Tuinder (226) en Tuinder (228) + twee bestuursleden.  

  

Uit de afdelingsvergadering komen geen zaken die op de Bondsvergadering besproken dienen te 

worden.  

  

BENOEMEN COMMISSIELEDEN  

  

Er zijn vacatures voor de volgende functies:  

- Kascommissie: benoemen plaatsvervanger in verband met terugtreden Marianne de Boer (239) - 

Arbocoördinator  

- Laancommissie (twee personen)  

In de vergadering meldt zich nog niemand voor deze vacatures.  

  

Tuinder (001) benadrukt het belang van een goede kascontrolecommissie!   

Okke Peijters (vicevoorzitter BVV) voegt toe dat je als Arbocoördinator wel deskundig moet zijn, maar 

bij de BVV kun je daar hulp/instructies voor krijgen.  

  

Tuinder (123) zegt dat er meer mensen in de klaverjascommissie zitting hebben en niet staan vermeld 

in het clubblad. Hij zal ze na de vergadering bij de secretaris aanmelden.  

  

RONDVRAAG   

  

De voorzitter meldt de rondvragen zoals die schriftelijk zijn aangereikt.  

  

- Tuinder (002) doet een oproep om afvalwater niet rechtstreeks op de sloot te lozen. De septic tank 

moet 3 m van de sloot staan.  

- Tuinder (044) heeft gevraagd of het tuinvuil niet ook op woensdagavond kan worden ingeleverd. 

Dat kan pas als er een ‘controleur’ voor beschikbaar is.  

- Tuinder (108) herinnert aan de gedachte in de vorige vergadering geopperd om een rookmelder te 

plaatsen in de tuinhuisjes. Staat nog op de rol.   

- Verder een voorstel om op de parkeerplaats de auto’s in één richting te plaatsen.  

De voorzitter meldt dat het wordt onderzocht. Tuinder (108) raadt om er met de gemeente over te 

spreken. Zelf heeft hij eerder voor elkaar gekregen dat de lantaarnpalen geplaatst zijn.  

Tuinder (123) raadt aan om een parkeerverbod aan één kant in te stellen.  

- De voorzitter geeft aan dat bij de gemeente nog steeds de vraag ligt over parkeerplekken voor 

invaliden op het buitenterrein.  

- Geluidsoverlast tijdens de feesten terugdringen vraagt Tuinder (016). De voorzitter zegt dat er een 

protocol is over de tijden en dat het geluid niet buiten mag worden afgespeeld.  

- Schaf een andere kar aan, is gevraagd. De karren zijn nogal zwaar. De voorzitter geeft aan dat er 

momenteel geen budget voor is.  
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- Hoe krijg je meer leden op de vergadering? Het bestuur ontvangt graag tips om dat te bevorderen. 

-  Volgens Tuinder (123) is het binnenhek inbraakgevoelig vanwege slecht onderhoud. De 

nieuwe stijltjes die zijn aangebracht op de plek van de brievenbus moeten nog steeds geverfd. Het 

slot is gevoelig. Dit wordt doorgegeven aan de klusjesman.  

- De kantinekozijnen vragen volgens Tuinder (123) ook om onderhoud.   

Volgens Tuinder (108) zitten er spijkers in die roesten en rotten.  

De voorzitter antwoordt dat het ter kennis van de bouwcommissie wordt gebracht.  

- De ijzeren randen van de cirkels voor de kantine zijn volgens Tuinder (123) gevaarlijk.  De 

voorzitter geeft aan dat dit onderwerp zeker de aandacht heeft in het bestuur en de 

tuincommissie.  

- Tuinder (123) vraagt waarom hij niet is ‘toegelaten’ tot de groenvoorzieningscommissie, na 

diverse gesprekken met hem. Het is nu een zwijnenstal. De voorzitter geeft aan dat ‘de deur altijd 

openstaat’ voor een gesprek en ook nog steeds voor de overige aangeboden functies.  

- Tuinder (123) stelt voor om de laancontroles te verlengen. Sommige tuinders denken dat er na de 

laatste datum geen onderhoud meer nodig is.  

Het bestuur is geen voorstander van verlenging. Wel wordt nader onderzocht hoe zal worden 

omgegaan met de handhaving na de laatste datum.  

- Voorts is Tuinder (123) van mening dat er niets wordt gedaan aan loslopende honden en katten.  

De voorzitter dringt erop aan het te melden aan de desbetreffende tuinder of bij het bestuur als u 

het constateert en meer weet.  

- Het algemeen onderhoud holt achteruit, zo meent Tuinder (123).  

Dat heeft met handjes te maken, zegt de voorzitter. Er zijn veel te weinig uren beschikbaar voor 

het algemeen werk in de tuincommissie. Volgens Tuinder (123) worden er te veel uren besteed 

aan de paddenpoeltjes e.d.  

- Voorts wil Tuinder (123) weten waarom de omheining van de waterleiding al maanden platligt. De 

voorzitter antwoordt dat eraan gewerkt wordt bij de herinrichting van het voorterrein.  

- Tuinder (223) vraagt waarom keuzes over natuurlijke oevers niet aan de leden worden 

voorgelegd. Daarnaast de vraag of een natuurlijke oever ook bij de individuele tuinen mogelijk is. 

Dat zijn we nog van plan, zegt de voorzitter en daar worden ook commissies bij betrokken. Het zal 

niet mogelijk zijn om bij de huisjes natuurlijk oevers aan te leggen. De afstand sloot naar het 

huisje is daarvoor te klein.   

- Een vraag wordt gesteld of de factuur niet per maand kan worden geïncasseerd?  

Ja, dat kun je aanvragen, zegt Tuinder (001). De Bond heeft een voorkeur voor twee termijnen, 

maar in 12 termijnen is ook mogelijk.  

  

TOT SLOT  

  

Tuinder (123) maakt het bestuur een compliment voor het nieuwe clubblad. Dat ziet er fantastisch uit.  

Tuinder (108) stelt het op prijs dat de takkenrillen keurig netjes zijn opgeruimd.  

  

SLUITING NAJAARSVERGADERING  

  

De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 17.00 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Zij 

nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.   

  

Frans van der Feen, notulist  


