Verslag Algemene Ledenvergadering Tuinvereniging Het Noorden, 2 maart 2019
Aanwezig 27 leden; 5 leden hebben zich afgemeld.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Voorzitter Hans heet iedereen welkom in de ruimte waar de houtkachel aan is en
koffie + gebak geserveerd wordt.
Arja geeft toelichting bij het financieel verslag: Er staat voor water een klein bedrag ;
dat was een voorschot. De afrekening kwam in januari; dat was 324 euro. Vorig jaar
kregen we een nieuwe watermeter en die is nu goed af te lezen, in 2017 was het
verbruik maar 136, dat kwam door de defecte meter. In 2018 was het verbruik 345
kuub; we hadden ook een hele droge zomer. Verder zijn de bedragen voor tuinhuur
en OZ Belasting bijna gelijk gebleven. Wel wordt de huur van de container steeds
duurder; in vijf jaar tijd van € 225 naar € 399. Er zijn vorig jaar acht nieuwe leden
bijgekomen. Er zijn nu 71 leden en 76 tuinen (sommigen hebben er twee). Dit jaar
zullen we nog wat uitgaven hebben voor het feest dat in juni wordt gehouden.
Verder geen bijzonderheden. Iemand merkt op dat de penningmeester en andere
bestuursleden al tien jaar bezig zijn (moeten we ze niet wat geven) en Hans
antwoordt dat de leden eind vorig jaar een bonus hebben gehad. De kascommissie
geeft lof en complimenten.
Als nieuw lid meldt zich Edwin nu; Anniek gaat er uit en Gerhard blijft.
De composthoop wordt weer open gesteld voor storten van tuinafval: op 13 april en
9 november van 10 tot 12 uur.
Het frezen gebeurt wanneer de grond niet te nat is; de datum wordt nog
doorgemaild. Als je veel klein onkruid hebt is het niet handig want dit verspreidt
zich dan. De kosten waren steeds € 17,50 ongeacht de grootte van het stuk tuin.
Opgave per mail of op de lijst in het huisje. Je moet er wel zelf bij zijn en contant
betalen.
Vorig winter was er wateroverlast op een aantal tuinen. Het is op de ALV besproken.
Twee mensen hebben toen boringen gedaan zijn in de zandlaag en die blijkt heel
diep, er is geen water gevonden. Het bestuur heeft geconcludeerd dat het geen zin
heeft om te gaan graven; en een greppel tussen de tuinen op het middenveld is niet
door te trekken vanwege alle tuinhuisjes e.d. En het zou een kostbare boel worden.
Ieder moet nu zelf maar met een zand boor gaten maken, of de bedden ophogen
tegen wateroverlast.
De werkochtenden zijn alle op zaterdag van 9.00 – 12.30 uur:
za 11 mei (+ container), za 22 juni, za 7 september, za 12 oktober.

8.

De tuinschouw is nu door twee mensen overgenomen: Etelka en Truus. Zij sturen je
dus zo nodig een mailtje. Het stuk tuin met de bomen (van Rense geweest) is
inmiddels aan twee mensen verhuurd (punt 10 agenda); als ze hulp nodig hebben
met afvoeren van plaggen gras kan dit op de werkochtend.
Het bestuur is nu tien jaar bezig, vertelt Hans, en in die tien jaar is er veel veranderd.
Zo kon je eerst door het hoge gras geen hond zien omdat lang niet alle tuinen
verhuurd waren. En nu hebben we een bloeiende Vereniging. Arja is met pensioen
en in september hij zelf ook; dan willen ze in ’t voorjaar graag weg kunnen naar het
zuiden als hier de vergadering wordt overgenomen. Ernestien (ook pensioen, met
elders vrijwilligers werk) wil volgend jaar graag stoppen. Ook de website beheerder,
haar partner, stopt er dan mee. We zoeken voor iedere functie een tweede persoon:
een vice voorzitter, een vice penningmeester en tuincoördinator (die combinatie is
handig), en iemand die verslagen schrijft en met een nieuwe websitebeheerder
samen werkt (of website-secretariaat in een persoon). Een vraag hoe veel tijd het
besturen vraagt: Arja’s klus neemt de meeste tijd in beslag; het met nieuwe leden
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9.

10.

11.

12.

13.

naar de tuin gaan, uitleg geven enz. Gemiddeld een paar uur per week (als je het bij
houdt; dat scheelt). Als voorzitter heb je met heel verschillende dingen te maken. Als
heel bijzonder heeft Hans ervaren dat hij, toen we nog actie voerden tegen de
plannen voor een rotonde naast/op onze tuinen, een praatje mocht houden voor
Provinciale Staten. Het is verder leuk werk, met aardige mensen. Nieuwe mensen
kunnen eerst mee lopen, waarna wij het overdragen.
Op korte termijn zoeken we een klus groep voor met name het huisje: het dak er
achter zowel als de regenpijp moet aangepakt worden. Er melden zich vier mensen;
Anja, Julia, Martijn en Tara. Zij zullen het bestuur mailen over de kosten enz.
Ook ligt er al een tijd veel rommel rond de tuinen. Op de vorige ALV hebben Tirza en
Julia zich aangeboden om er naar te kijken en wat bleek: Op een aantal plekken ligt
achter tuinen oude zooi als plastic, en hout tot in de greppel aan de kant van het
fietspad. Iemand meldt ook nog ijzerdraad van een oud hek , en in de tuin van
Martijn is een stuk schutting omgewaaid. Dit is deels van vorige gebruikers en Tirza
wil dat met het bestuur bespreken. Iemand vraagt of de tuin- schouw commissie
hier voortaan naar kan kijken? Nee, dit is een klus voor een werkochtend. Er melden
zich vast drie mensen; Nick B, Kees R en Etelka om rommel te verzamelen. Besluit:
Eerst kijken we zelf, ieder op z’n eigen tuin kijken wat je op kunt ruimen. En meld
het dan als je iets niet kunt opruimen; Er wordt een extra werkochtend ingelast op
zaterdag 16 maart om 9.30. Daarbij zou dan een aanhanger gehuurd worden om de
boel gelijk af te voeren naar de stort. Wie helpt; je komst telt. (NB!)
De activiteitencommissie. Anniek vertelt: deze bestaande uit Jandaan, Frans,
Melissa, nu ook Hans, Arja en zij zelf. Drie jaar geleden hebben we met het 75 jarige
bestaan van de vereniging het kookboek uitgegeven, en het is gevierd op de tuin. Er
was veel lekkers; pizzabakker Wouter met houtgestookte oven, twee tafels vol
zelfgemaakte dingen als salades, quiches en gebak en vruchtensappen. Er liep een
muzikant rond die liederen zong en er was een speurtocht voor kinderen. Vanwege
het succes willen we dat dit jaar weer gaan doen. nu ook met een tuin quiz. De
datum wordt zaterdag 15 juni ’s middags. Aan ieder de vraag om wat lekkers mee te
nemen, al of niet zelfbereid.
Privacy document op de site. Ernestien vertelt: We ontkomen er niet aan; als
bestuur van een vereniging moet je aangeven hoe je met de privacy van je leden
omgaat. We namen als uitgangspunt het reglement van roeivereniging De Hunze en
hebben dit aangepast aan onze vereniging; je kunt het op de website lezen. Nu
moeten we er ook naar handelen en dat moest even wennen: We letten nu op elke
mail die uit gaat; er staan geen mail adressen van anderen me er boven, en wel met
een disclaimer er onder (om te voorkomen dat ze in verkeerde handen vallen). En
het maken van foto’s kan alleen met toestemming van de personen die er op staan.
Een verkort schematisch overzicht is bij de secretaris verkrijgbaar.
Het idee om een hek achter de mesthoop te plaatsen kwam doordat er vroeger ook
andere rommel op de compostberg gegooid werd vertelt Hans. Het hek, of
prikkeldraad zou dan zo nu en dan open gesteld worden. De afgelopen tijd is er niets
meer aan rommel gestort, alleen grof tuinafval. Op de vraag wat het bezwaar is om
de hoop open te laten kunnen we zeggen dat er dus geen bezwaar is; Er wordt
gestemd en niemand is voor een hek. Mensen hebben wel geregeld tuinafval :op de
werkochtenden wordt een planken pad naar de berg gelegd voor de kruiwagens.
Ook extra op 13 april en 9 november ’s ochtends (punt 4).
Een vraag van Tanja: Mogen we ‘knuffelbijen’ op de tuin gaan houden? Het is een
klein soort bijen en ze steken niet. Ze komen eerder uit dan andere soorten, leven
zes weken en ze houden zich zelf in stand. Een nestkast inclusief bijenhotel is te
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bestellen. Het plan wordt aangenomen met enthousiasme. Ga naar www.
Knuffelbijen.nl
14. Rondvraag verder:
- Het openen en dicht doen van het hek bij de ingang geeft voor sommige mensen
problemen; er moet hard aan de klink getrokken worden om deze los te krijgen
en stevig gedrukt om hem weer vast te maken.. Hans vraagt of de afdakcommissie er naar kan kijken. Er zit spanning op de deur, en de ijzeren haak is al
een keer omgedraaid. Kees zal er naar gaan kijken.
- De borden van de buren bij de ingang maken dat je geen goed zicht op de weg
hebt bij het uit rijden, ervaart Rense. Vooral het linker bord staat verkeerd. Hans
zal ze hierover aanspreken.
Dit is na de vergadering gebeurd; ze zullen het veranderen. Maar hun ingang is te
krap, en ze werken aan een ingang aan de andere kant; de nieuwe weg er naar toe
ligt er al.
- De bramen bij het fietspad zijn verwijderd, en wel vrij diep omdat er buizen
gelegd zijn.
- Albert verbaasde zich over de vroege openstelling van de waterkranen en putten
dit jaar: half februari (het was toen al uitzonderlijk warm!). Is het niet riskant met
oog op nachtvorst? En de grond is nog nat genoeg. Iemand reageert wel blij te zijn
dat de wc bruikbaar was. Ook kan eerst alleen de kraan in het huisje open. Maar
de leidingen kunnen nog wel een paar graden vorst hebben.
- J. vraagt: Kan de tuin niet rookvrij worden? Ze heeft last van haar buurmans rook
en vaak is de wind net haar kant op. Hans geeft aan dat we het roken niet
algemeen gaan verbieden; wel neemt hij contact op met buurman.
- T. vroeg aan de secretaris waarom dit woord op z’n Gronings gespeld wordt in de
website, of is het een grap? Nee, de aanleiding was dat er veel reclame op haar
account kwam(ook vanuit Duitse landbouw) en toen wilde ik de naam maar
grappig veranderen : tvhnnsecretoaris@ tuinvereniginghetnoorden.nl (met
twee nn ook Groningse uitspraak).
15. Na de pauze had zich een nieuw bestuurslid aangemeld; Adriana. Zij gaat het
secretariaat overnemen van Ernestien.
16. Nog voor twaalf uur is de vergadering afgelopen.
NB: De extra werkochtend van 16 maart gaat inmiddels niet door; is al over bericht.
E.B.
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