Verslag Algemene Ledenvergadering op 4 maart 2017,
in het dorpshuis te Noorderhogebrug
Voorzitter Hans heet iedereen welkom en wenst ons een warmer voorjaar toe dan vorig
jaar.
v Financieel verslag 2016
De kascommissie gaf haar goedkeuring. Penningmeester Arja vertelt :
het waterverbruik was eerst verkeerd genoteerd; de stand op de meter was niet goed
te lezen en toen bleek dat we 500 kuub te veel hadden opgegeven! Het waterbedrijf
heeft toen € 722 terug gestort. We krijgen dit jaar ook een nieuwe watermeter.
Gemiddeld gebruiken we ongeveer 175 m2 per jaar.
Het jubileum was een post dit jaar waarvan het grootste bedrag naar de boekjes en
de pizza’s ging. De OZB belasting was gelijk gebleven.
Er staat € 8800 op de spaarrekening; hiervan is de huur aan de gemeente al betaald(
1540 euro per jaar). De OZB; ongeveer 350 euro moet nog betaald worden. Verder
het huren van een container en nog kosten van onderhoud huisje.
De stadjerspas: Ik krijg de coupons door maar kan niet zien van wie ze zijn. Elk pasje
heeft een code (een aanwezige laat het haar zien) die erbij hoort; verlenging simpel
per mail. Dus dit nummer met naam en bank/gironummer aan Arja doorgeven (het
zal ongeveer 2 maanden duren dan).
v Terugdraaien huurverhoging.
We hadden afgesproken om in verband met stijgende kosten de huur in stappen te
verhogen (op de ALV van 9 maart 2013). Omdat we niets meer hoorden van de
plannen met de rotonde- aanleg deels door onze tuinen, hebben we het vorig jaar
opgeschort. En nu we zeker weten dat die plannen niet doorgaan en houden we de
huur op 0.30 cent per m2.
v Nieuw lid kascommissie.
Frans gaat er na twee jaar uit en naast Nick is een nieuw lid nodig. Sander meldt zich
aan. Frans spreekt nog zijn waardering uit voor de nauwkeurigheid waarmee de
penningmeester werkt.
v Noordzeebrug.
Uitleg Frans: Omdat de plannen erg ingrijpend zouden zijn voor onze tuinen hadden
we een commissie ingesteld die onze belangen in de gaten moest houden. In contact
met de gemeente was ons alle medewerking toegezegd, en toen was het afwachten;
we leden een “slapend bestaan”.
Op 11 oktober kreeg ik, inmiddels voorzitter na vertrek vorige, bericht dat het geld
niet werd besteed.
(“Na een lang proces hebben Gemeente en Provincie, mede op basis van de uitkomst
van onderzoek over de besluitvorming N 361 Noorderhoogebrug en de
binnengekomen reacties op de plannen besloten de huidige situatie bij de N 361 te
handhaven en aan géén van de drie alternatieven uitvoering te geven”). De genomen
verbeteringen voor de fietsers zouden nog geëvalueerd worden. Daarvan hebben we
nog niets gehoord.
Hans: We waren natuurlijk heel blij met dat besluit!
v Tuinschouw
Hans vertelt: toen wij als bestuur begonnen, zo’n acht jaar geleden, lagen de tuinen er
slordig bij. We zijn toen begonnen met twee keer per jaar een tuinschouw in te
stellen, om mensen te waarschuwen. Dit is nu drie keer geworden, vanwege de
mogelijkheid tot royeren(zie tuinreglement). Het gros van de tuinen is goed

onderhouden nu, maar nog steeds zien we tuinen verwaarloosd worden. En als dat
nou door ziekte of iets tijdelijks is, geef dat dan door aan Arja (tuincoördinator). We
willen de grond graag goed gebruiken.
In de praktijk doen Arja en ik het, maar we willen nu graag een derde lid in de
schouwcommissie. Dus, mocht iemand zin hebben meld ons het dan.
Vraag: Kan het dan op werkochtenden? Beter niet; dan is er meer te doen en loop je
mensen in de weg.
v Activiteitencommissie
Anniek vertelt: Vorig jaar, met het 75 jarig bestaan van de tuin is onze feestcommissie
opgericht, bestaande uit Jandaan, Anne Marie, Frans, Melissa, Antonella en mezelf. We
vierden het op zaterdag 28 mei, met gelukkig goed weer (dat was nog spannend). We
hebben daarvoor een boekje samengesteld met van iedereen de favoriete groente,
tuingereedschap en recepten. En er was de pizzabakker Wouter met zijn kraam en
eigengebouwde oven, verder een straatmuzikant en veel lekkere, gezonde taarten.
Ook was er een speurtocht uitgezet. Nu werd ons gevraagd of we weer iets willen
gaan doen, en onze ideeën zijn
- Een oogstfeest in de nazomer waarbij ieder iets mee neemt uit z’n tuin.
- Een stekjes- en planten ruilmarkt,
- Lezingen; bijvoorbeeld over het maken van compost
- Verdere ideeën graag op het prikbord in ’t huisje melden. Ook is er nog een
schoolbord gekocht voor de communicatie (Arja).
- Hans bedankt de feestcommissie voor haar werk, en ook de “Noordzee”/ rotonde
commissie voor het bewaken van de tuin.
v Natuurwandeling met Harry
Ernestien vertelt: Nadat ik op de Wiershoeck mee liep met zijn wandelingen leek het
me ook leuk op onze tuinen. En Harry, die het als hobby doet, wilde ook wel eens op
onze tuinen kijken. In juli hadden we de eerste wandeling met een klein groepje op
eigen tuinen. Zonder zon - dan zie je wel minder insecten – maar heel interessant. Bij
het door de vlinderkijker kijken gaat er een wereld voor je open En je leert de
verbanden kennen tussen plant en dier. Op de tweede dag in augustus was er meer te
zien, maar ook aan gewassen op eigen tuinen waarover veel uitwisseling van
ervaringen ontstond.
Is er animo voor een natuurwandeling dit jaar ? Onder de aanwezigen steken acht
mensen de hand op. We melden wanneer de data zullen zijn.
v Onderhoud huisje.
Nu er geen veranderingen zijn en ook het huisje kan blijven is het tijd voor
onderhoud. De boeiboord aan de achterzijde moet worden vervangen en er is in onze
groep een scheepstimmerman bijgekomen die dit wel wil doen.
Hans vraagt of er een paar mensen zijn die het verdere onderhoud op zich willen
nemen. Zelf te plannen; dit beter niet op werkochtenden.
Twee mannen; Siebe en Bert melden zich.
v Proefperiode open stellen composthoop
Hans vertelt dat acht jaar geleden de berg algemeen toegankelijk was. Tot bleek dat er
allerlei zooi op gegooid werd; dingen die weer verwijderd moesten worden
Toen werd er ingesteld dat ieder z’n tuinafval op eigen plek moest verwerken. Voor
het grove afval en takken werd de hoop alleen op werkochtenden toegankelijk
gemaakt. Nu had hij het idee dat we kunnen proberen hem voor langere tijd open te
stellen. Iemand vraagt hoe de kwaliteit van de compost is. Die is niet gegarandeerd,
het gaat er om grotere takken kwijt te kunnen. Reacties: Dan krijgen we er weer

allerlei afval bij. Evenals niet geschikt tuinafval. Tsja, het is niet meer keurig te
scheiden, de berg is een erfenis van de begintijd van de tuinen (de tijd waarin wel de
waterleiding zelf is aangelegd!) en er zijn ook mensen die er wel van gebruiken, naast
de mest.
Albert wil wel naar de compost kijken maar heeft er geen vertrouwen in dat het goed
zal gaan; we zijn met een te grote groep.
We besluiten dat we het zo laten, en ieder kan zijn grove afval en takken dus wel kwijt
als er weer een werkochtend is (ben je er niet dan aangeven dat het ervoor klaar ligt).
v Frezen
Voor het frezen moet de grond droog zijn. Vorig jaar werd het daarom uitgesteld en
kon het pas op 22 april.
De datum wordt daarom tegen die tijd pas aangegeven. Kosten vorig jaar 17 euro per
tuin en dit contant betalen (en dan moet iemand wel het hek openen). Er zijn al
namen op de lijst gezet (die eerst verward werd met de presentielijst).
Hans waarschuwt nog dat je het niet met veel onkruid moet laten doen; dan verspreid
je het juist. En als er mest op ligt daar komt hij wel door heen.
v Jubileumboek
Er liggen er nog ongeveer tien om af te halen voor wie nog niet heeft.
v Werkochtend 22 april:
Er is dan de grof vuil container; de spullen worden er eerst voor gezet en na de pauze
zal hij worden ingeruimd door Kees, die dat met beleid doet.
Erica vraagt voor haar nieuwe tuin hulp bij sjouwen van het afval wat er op ligt; dit op
de werkochtend doen. Verder is het weer schoffelen; paardenbloemen e. d.
NB: de WERKOCHTEND van 18 juni WORDT 25 juni in verband met vaderdag.
v Rondvraag
- Er is een slang kapot van een van de watertanks bij het huisje. We vragen Jos hoe
het zit, wel is er een tank over.
- M. was ingesloten geraakt op de tuin (zonder sleutel en in de regen, met mobiel
en wachten dus…). E. de vorige dag ook, maar zij kon met sleutel door het hek in
het slot komen. Dus:
- ALS JE DE TUIN VERLAAT KIJK OF JE ECHT DE LAATSTE BENT.
- Hans: Het slot is schoongemaakt en weer goed. Wij onderhouden het en er mag
géén ander spul in gedaan worden! Ook is er alvast een tweede slot besteld.
- Truus vraagt of er nu wat gedaan kan worden aan de afwatering; het greppeltje
bij haar staat weer onder evenals de compostbak.
- Hans vraagt of er iemand is die verstand heeft van afvoeren van water. De oude
afvoer ligt door de tuin van Rense, die gaat naar de noordkant: er drupt water uit
een buis in de sloot. De tuinen daar liggen te laag.
- Gezien onze grote buffer kunnen we nu een expert inhuren om oplossingen te
horen, vindt Hans. Waar we dan wel met eigen menskracht aan kunnen werken.
- Hans gaat informeren en zal Rense en Truus inlichten.
- Was er een plan om wat met de buffer te doen? Niet speciaal, wel voor
onverwachte grote onkosten. Nu eerst maar eens de afwatering afwachten.
- Tirza wil Ernestien een compliment geven voor de website. Nadat er een
interview over hun tuin op kwam bekeek ze deze eens goed. We zouden er meer
mee moeten doen!
- Ernestien geeft aan dat ze er nog wel meer op wil zetten (tijdgebrek tot nu toe),
zoals een foto verslag door de seizoenen heen van afgelopen jaar. De site geeft
verder alle informatie voor nieuwe tuinleden.Het is altijd leuk, ook voor de maker

ban de site, mijn partner, als er nieuwe input komt. Jandaan maakt een verslagje
van het feest met foto’s samen met Ernestien.
- Arja meldt dat de inrit naar het hek nu met een goed pad verbeterd is. Alleen op
de zijkanten is het nu modderig; daar zouden ze nog zand en stenen storten. Er
mag niet geparkeerd worden voor het hek.
- Waar komt de mest vandaan? Van een kinderboerderij; van verschillende dieren
dus. (zie ook de website). Het wordt zo nu en dan besteld door Arja nadat we een
werkochtend gehad hebben.
v Hans sluit af en wenst ons een goed tuin jaar toe.

