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Disclaimer
De redactie van VTV Alphen juicht ingezonden stukken van harte toe. We zien dan ook met plezier uw artikelen tegemoet.
Let op:
Uw ingezonden artikelen moeten wel te maken hebben met het tuinieren of het verenigingsleven van onze vereniging.
Artikelen die aanstootgevend of niet relevant worden bevonden, zullen dan ook niet geplaatst worden. De redactie
behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te redigeren en/of in te korten zonder de auteurs daarvan op de
hoogte te stellen.
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Contact VTV Alphen
Adres tuin:
Ridderbuurt 20
2402 NJ Alphen a/d Rijn
E-mail: info@vtvalphen.nl

Bestuur Volkstuinvereniging Alphen

Voorzitter: Eben Thesing,
Mobiel: *************
E-mail: voorzitter1@vtvalphen.nl
Ondersteuning Secretarieel werk:
Esther Thesing
E-mail: secretaris@vtvalphen.nl

2e Secretaris en Aardappelteeltcontrole:
Öznur Avci
Mobiel: *************
E-mail info@vtvalphen.nl

Penningmeester: Ad Janmaat,
Essenburg 33

Bouwvergunningen: Esat Ulusoy,
Mobiel: **************
E-mail: bouwvergunning@vtvalphen.nl

2402 KR Alphen a/d Rijn
Tel. *************

Lid:

Vacant

E-mail: penningmeester@vtvalphen.nl
Vice-voorzitter: Gert de Geest,
Tel. ************
E-mail: info@vtvalphen.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@vtvalphen.nl

Complex Onderhoud en Tuinuitgifte:
Willem Nulkes,

Tuinbulletin:
Gert de Geest
Email: redactie@vtvalphen.nl

Mobiel: *************
E-mail: tuinuitgifte@vtvalphen.nl

Correspondentie adres: Volkstuinvereniging “Alphen“, Essenburg 33, 2402 KR Alphen aan den Rijn. Telefoon 0172-444815
Opgericht en ingeschreven op 18 juli 1984, in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Rijnland
Onder nummer V 40447025. IBAN nummer: NL98RABO0391684000 of NL93INGB0007333680
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Het jaar 2018 is voorbijgevlogen en wat een zomerseizoen was het. Het was een niet zo’n
gemakkelijk jaar. Ook dit jaar gaat de geschiedenis in met enkele opmerkelijke vermeldingen.
We hadden een lang, nat en koud voorjaar maar daarentegen een lange, droge zomer. Maar
tuinieren is een vorm van omgaan met de natuur. Er valt veel te leren over hoe de natuur
werkt (fruit-)bomen en het telen van voedselgewassen. Voor amateurtuinders is zowel de
actieve bezigheid van het tuinieren en het (passief) verblijven op de tuin een recreatieve
bezigheid. Een volkstuin draagt ertoe bij dat mensen bewegen (tuinieren), in de buitenlucht
zijn, ontspannen en sociaal actief zijn. Leden van onze tuinvereniging vinden tuinieren een
hobby die ontspant. Een hobby waardoor je in contact komt met ’moeder natuur’ en in sociaal
contact komt met andere leden van onze tuinvereniging. Een belangrijk uitgangspunt van
onze tuinvereniging is dat alle leden een zo groot mogelijke vrijheid hebben bij de inrichting
en het gebruik van hun tuin. Uiteraard binnen de kaders van de wet en van de reglementen
van onze tuinvereniging. Zonder regels en het naleven ervan kan een vereniging niet
functioneren en is het voor haar leden niet fijn om te verblijven. Naast een tuinvereniging zijn
we ook een sociale vereniging en voeren hangend op een schoffel of zittend op een tuinbank,
vaak’ werkoverleg’. Een volkstuin is niet voorbehouden aan een bepaald ‘soort’ mensen, bij
ons kun je mensen van alle mogelijke leeftijden en achtergronden aantreffen. Van jonge
gezinnen met kinderen tot oudere mannen en vrouwen en afkomstig van vele nationaliteiten.
Mijn advies voor 2019:
Kijk regelmatig in het huishoudelijk reglement en handel daar ook naar. Handel in de geest der
letter en vraag bij twijfel bij één van de bestuursleden om advies.
Het bestuur wenst u allen een goed en vruchtbaar tuinseizoen.
Uw voorzitter,
E. Thesing

Bron: E. Thesing
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Mededelingen van het Bestuur
Afsluiten nieuw huurcontract met gemeente Alphen aan den Rijn
De afgelopen periode stond voor het bestuur in het teken van overleg
over een nieuw huurcontract met de gemeente Alphen aan den Rijn. In onze extra
ledenvergadering in oktober 2018 is hier reeds over gesproken.
Het was een spannende tijd, want de gemeenteambtenaren waren niet van zins om de
voorgestelde wijzigingen van het bestuur in het huurcontract op te nemen. Overleg met de
jurist van de rechtsbijstandsverzekering, inspreken in een raadscommissie en hulp van de
fractievoorzitter van het C.D.A. en raadsleden van verschillende politieke partijen hebben ons
tot op 31 december 2018 in spanning gehouden. Op de laatste dag van het jaar heeft de
verantwoordelijk wethouder (Van As) uitstel van ondertekening van een contract gegeven. De
brief met het dreigement van ontruiming van het complex per 1 april 2019 was al binnen.
In het nieuwe jaar zijn we in overleg met de wethouder gegaan en hebben we in een gesprek,
samen met VTV Ridderspoor, goede afspraken kunnen maken. Een nieuw contract zou
worden opgesteld. De winstpunten liggen vooral in het door de gemeente saneren en
vernieuwen van de daken van de houten en stenen schuur, het schrappen van de mogelijkheid
om na vijf jaar ook huur te gaan berekenen over parkeerplaatsen, paden, bermen en
slootkanten. De asbestsanering was al eerder in een aparte brief door de gemeente toegezegd;
deze brief wordt nu ook bij het huurcontract gevoegd. Daarnaast worden in het nieuwe
contract de dijk en weilanden voor de schapen niet meer verhuurd aan de VTV Alphen. De
gemeente gaat hiervoor zelf afspraken maken met de agrariërs in de Ridderbuurt. Met het
nieuwe contract hebben we voor 10 jaar zekerheid en weten we ook exact wat de financiële
verplichtingen worden. De voorgestelde huurverhoging gaat (voorlopig) wel door! Binnen de
gemeenteraad worden hierover door enkele politici nog wel vragen gesteld, maar wat dit
oplevert is niet duidelijk. Als bestuur zijn we voorlopig zeer content met hetgeen we bereikt
hebben in de onderhandelingen.
Doordat de dijk en de weilanden langs de dijk niet meer in het bruto huuroppervlak van de
vereniging zijn inbegrepen, willen we u als leden erop wijzen deze niet meer zonder
toestemming van de eigenaar/huurder te betreden. Het gebruik van waterslangen over de
dijk was reeds verboden en dit blijft nu zeker van kracht. We rekenen op uw medewerking.
Vergadering bestuur en eilandvertegenwoordigers
Op zaterdag 2 februari 2019 was er een vergadering van het bestuur en de
eilandvertegenwoordigers. Zie hiervoor het verslag elders in dit bulletin.
Helaas hebben nog steeds niet alle eilanden een vertegenwoordiger. Het bestuur hecht grote
waarde aan het overleg met de huurders op ons complex. Dus mocht uw eiland nog geen
vertegenwoordiger hebben? Meld u aan!
De huidige samenstelling van de eilandvertegenwoordigers vindt u ook elders in
dit bulletin.
Stookperiode kachels
Het einde van de winterperiode is alweer in zicht. Wij willen u allen eraan herinneren dat met
het komen van de lente op 21 maart, de stookperiode ten einde loopt. Wij willen u erop wijzen
dat, conform het Huishoudelijk reglement, kachels alleen gestookt mogen worden in de
periode van 15 oktober t/m 21 maart. Wij rekenen ook nu weer op uw
medewerking.
Volkstuinvereniging “Alphen”
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Gebruik van het toilet
Zodra de vorst verdwenen is en de eerste tuinders weer aan de slag gaan, zal de
wateraansluiting in de ‘Houten schuur”, in gebruik kunnen worden genomen. Het
is dan ook weer mogelijk om het toilet te gebruiken.
Öz Avci stelt jaarlijks het schoonmaakrooster voor de toiletten op en zij zal ook
middels de publicatieborden in het toilet melden als het schoonmaakschema weer in werking
treedt. Graag goed notitie nemen van dit schema en uw schoonmaakbeurt noteren in de
agenda!
Voorjaarscontrole op het complex
Al is het nu nog erg vroeg om hierover te beginnen, maar ook dit jaar zullen we begin mei
(week 18)/19 de jaarlijkse voorjaarscontrole op ons complex uitvoeren. We willen als bestuur
middels deze controles proberen ons complex er jaarlijks beter uit te laten zien. We hopen dat
u als tuinder ook geniet van een schoon complex. Een goede start met het opruimen van alle
rommel op de tuin, het spitten van uw tuin en het opknappen van de schuur of kas, geeft het
complex in het voorjaar een goede en verzorgde uitstraling. Spreek vooral uw buurman/vrouw aan als hij of zij rommel op de tuin heeft of achterstallig onderhoud.
Daarnaast kunt u dit ook aan een bestuurslid doorgeven! Alleen door
samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid kunnen we het complex
een verzorgd uiterlijk geven. Als bestuur rekenen we ook hier op onze leden.
Complexonderhoud gedurende de wintermaanden
Tijdens de afgelopen maanden zijn enkele bestuursleden en vrijwilligers al aan
de slag gegaan met het onderhoud van ons complex. Er is alweer op
verschillende plekken gesnoeid in de bosschages rondom ons complex. Ook dit
jaar wordt er weer een versnipperdag gehouden. Op zaterdag 16 maart 2019
om 09.00 uur starten we met het versnipperen van het snoeiafval. De
werkzaamheden duren tot ongeveer 16.00 uur. Op deze dag kunnen we weer
veel hulp van vrijwilligers gebruiken. De belangrijkste taken zijn het aanvoeren van snoeihout
naar de versnipperaar. Denk aan het meenemen van gehoorbescherming!
We hopen dan alle snoeiafval van de betonnen platen op de verschillende
eilanden te kunnen verwerken.
De reserve-dag is dit jaar nog niet specifiek gepland. We rekenen op goed
weer op 16 maart.
We roepen u allen op zich als vrijwilliger hiervoor aan te melden. U kunt eventueel ook een
halve dag komen meewerken. Is er onvoldoende hulp, dan zal een deel van de
werkzaamheden moeten worden uitbesteed, wat veel extra kosten voor de vereniging tot
gevolg heeft. Voor alle helpers is er die dag koffie/ thee en een eenvoudige lunch beschikbaar.
U kunt zich aanmelden via email: info@vtvalphen.nl of per telefoon bij Gert de Geest (0172
430 460)
Het is de afgelopen jaren altijd een gezellige dag geweest, waarin heel veel werk voor de
vereniging werd gedaan. Dus: Geeft u op!
Ziekenboeg:
Via de eilandvertegenwoordiger kregen wij door dat de gezondheidstoestand van ons
lid Mw. Kippersluis ((E06) momenteel zorgelijk is. Ze is niet in staat haar tuin te
onderhouden en heeft veel zorghulp nodig. Wij wensen haar beterschap en sterkte in de
komende tijd. We hopen dat het beter zal gaan.
Volkstuinvereniging “Alphen”
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Als bestuur willen we in deze rubriek alle leden op de hoogte brengen van mogelijke
ziektegevallen binnen onze vereniging. Mocht u weten van een medetuinder dat hij of zij
ernstig ziek is? Meldt dit dan bij het bestuur. Wij willen graag op de hoogte blijven van de
gezondheidstoestand van onze leden. Natuurlijk willen wij ook graag op de hoogte gesteld
worden bij het overlijden van een van onze leden. Geef dit ook door aan uw familieleden.
Mocht u langdurig ziek zijn of een operatie ondergaan en hierdoor gedurende langere tijd niet
op de tuin kunnen komen? Laat het ons weten, zorg zelf voor passende maatregelen. Hulp bij
het schoonhouden van de tuin of een familielid of vriend vragen uw tuin gedurende de
afwezigheid te onderhouden. Het is uw verantwoordelijkheid de tuin te onderhouden.
Plastic om de tuin af te dekken
Mocht u als lid om welke reden dan ook een deel van uw tuin willen afdekken?
Er is bij het bestuur hiervoor plastic te koop.
De prijs is €5,- per 10 m2 (10 meter breed op de rol).
Aardappelcontracten
Wilt u dit jaar weer aardappelen telen? Vergeet dan niet het verplichte
aardappelcontract in te vullen en bij het juiste bestuurslid in te leveren. We
weten allemaal dat aardappelen telen risico’s met zich meebrengt. De ziekte
Phytoftora kan de oogst lelijk verwoesten. Deze ziekte veroorzaakt knolrot en een
bruinverkleuring en afsterving van de bladeren en stengels. Op tomaat kan deze ziekte voor
vroegtijdige afsterving van bladeren en stengels zorgen.
Aardappelen en tomaten staan bekend om hun gevoeligheid voor deze ziekte. Om die reden
moeten aardappelen gedurende drie jaar achtereen op verschillende delen van uw tuin
worden verbouwd. Via de registratie hiervan proberen we de ziekte te beperken en mislukte
oogsten te voorkomen. Houdt u strikt aan de gestelde regels en vul het aardappelcontract
correct in.
Denk er ook aan een duidelijke tekening van uw tuin te maken op de plattegrond. De
aardappellocatie, tuinhuis, kas, paden en sloot moeten duidelijk zijn aangegeven. Inleveren
voor 21 maart 2019 bij Öz Avci.
Het adres van Öz Avci is Concertweg 52, 2402 JH Alphen aan den Rijn.
Een contract is te downloaden: http://www.vtvalphen.nl/contracten/aardappelteelt/
Onderhoudsschema 2019
Elders in dit blad vindt u het onderhoudsschema voor het jaar 2019. We hebben
ook dit jaar geen vrije zomervakantieperiode ingeroosterd. Vooral in de
zomerperiode groeit het onkruid snel en is er veel werk op het complex te doen.
Het bestuur heeft wel geconstateerd dat er jaarlijks nog te veel tuinders niet op de
geplande datum aanwezig zijn om te helpen bij de werkzaamheden. We herinneren u eraan
dat bij ongeoorloofd verzuim van deze werkochtend een boete wordt opgelegd. U kunt dit
nalezen in het Huishoudelijke reglement bij artikel 24 en deze boete kan oplopen tot € 100,Mocht u onverhoopt ziek of niet aanwezig kunnen zijn? Meldt dit tijdig vooraf en maak een
nieuwe afspraak! Dit kan ook via de eilandvertegenwoordiger. De werkochtenden starten
altijd om 08.45 uur bij de Houten schuur. Hier is dan koffie en/of thee aanwezig. Er wordt
gewerkt tot 11.45 uur en er is geen koffiepauze tussendoor! Het onderhoudsschema zal ook
op het publicatiebord bij de Houten schuur opgehangen worden. We rekenen ook dit jaar
weer op uw komst. Noteer de juiste data alvast in uw agenda.
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Onderhoud per eiland/pad o.l.v. eilandvertegenwoordiger
Het bestuur heeft besloten om met ingang van dit jaar (2019) een tweede
maal complexonderhoud voor alle leden van de vereniging verplicht te
stellen. Jaarlijks zal er per eiland/pad een ochtend onderhoud worden
gepland. Tijdens deze werkochtend kan dan aan de verbetering of verbreding van het tuinpad,
de bermen van het eiland of de slootkant van het eiland worden gewerkt. In overleg met de
eilandvertegenwoordigers is afgesproken dat dit op twee manieren georganiseerd kan
worden.
1.
De eilandvertegenwoordiger spreekt met de leden van zijn eiland/pad een datum, tijd
en werkzaamheden af.
2.
Voor eilanden/paden waar geen vertegenwoordiger is wordt door het bestuur een
datum, tijd en werkzaamheden schriftelijk voorgelegd aan de leden.
Het bestuur wil het jaar 2019 als een proefperiode zien en bekijken of deze methode
werkbaar is. Mocht het niet goed functioneren, dan zal vanaf een volgend jaar de tweede
onderhoudsochtend door het bestuur worden ingeroosterd en gaat ook hiervoor de
boeteregeling (zie huishoudelijk reglement artikel 24) in werking.
We hopen dat per eiland/pad de tuinders met elkaar een goede afspraak kunnen maken.
Voor dit jaar zal het bestuur voor de eilanden/paden waar geen vertegenwoordiger is een
rooster opstellen en de werkzaamheden voorleggen. Dit wordt aan de betreffende leden
kenbaar gemaakt.
Asbest en de wetgeving hierover
In 2024 wordt een landelijk verbod op asbesthoudende daken
ingesteld. Dat betekent dat al deze daken moeten worden vervangen.
Tijdens het overleg over een nieuw huurcontract voor ons complex met de gemeente Alphen
aan den Rijn hebben we de toezegging gekregen van de wethouder dat de asbest daken van de
houten en stenen schuur voor die datum op kosten van de gemeente Alphen aan den Rijn
worden vervangen.
Wij willen als bestuur van VTV Alphen u erop wijzen ook uw opstallen goed te controleren op
asbesthoudend materiaal in de daken. Als inwoner van Alphen aan den Rijn kunt u het
aanwezige asbest kosteloos inleveren bij het gemeentelijke Ecopark Limes. Hier zijn ook
speciale plastic zakken voor het afvoeren gratis verkrijgbaar.
Wijzigingen Huishoudelijke reglement
Verderop in het bulletin vindt u bij de vergaderstukken een voorstel van het bestuur om een
enkele toevoeging en/of aanvulling te doen in het Huishoudelijke reglement van onze
vereniging.
Een wijziging/toevoeging komt veelal voort uit ervaringen uit het verleden en veranderende
regelgeving. We hopen dat u als ledenvergadering de voorgestelde wijziging/aanvulling kunt
accorderen, zodat ons Huishoudelijke Reglement weer up to date is.
Vergaderstukken
Op de volgende bladzijden kunt u alle benodigde stukken voor onze jaarvergadering vinden.
Bewaar dit nummer goed en neem het mee naar de jaarvergadering op
21 maart 2019.
Let op: de jaarvergadering wordt dit jaar weer gehouden in het buurtcentrum.
We zullen te gast zijn in Buurtcentrum “De Ridder” aan de Concertweg.
De notulen van de jaarvergadering van 19 maart 2018 zijn te lezen in het Zomerbulletin van
2018.
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Ledennieuws
Enkele leden hebben opgezegd omdat ze vanwege hoge leeftijd de werkzaamheden niet meer
kunnen doen. Anderen zijn om diverse redenen gestopt. Helaas zijn ook enkele contracten
niet meer verlengd door het bestuur.
Er zijn nog steeds lege tuinen, dus bij vragen hierover, geef door dat men bij Willem Nulkes
terecht kan voor het huren van een tuin.
Voornemen om meer per e-mail te communiceren
Tijdens onze extra ledenvergadering in oktober 2018 is het verzoek van enkele leden
gekomen om binnen de vereniging eens te kijken op welke posten van de begroting bespaart
zou kunnen worden. Binnen het bestuur is het idee opgevat om tijdens de jaarvergadering een
voorstel te doen om vanaf de zomer 2019 het tuinbulletin (zoveel mogelijk) digitaal te gaan
verspreiden. Dit bespaart een behoorlijk bedrag in druk- en bezorgkosten. Voorwaarde is dat
ieder lid een emailadres doorgeeft aan de ledenadministratie. Momenteel hebben we nog niet
van alle leden hun emailadres. Vandaag de dag kan heeft nagenoeg iedereen een computer,
tablet of telefoon waarop hij de e-mails kan lezen en ontvangen. Niemand kan meer zonder
zo’n adres, omdat ook de overheid en alle sociale voorzieningen gebruik maken van email.
Het is kosteloos en erg gemakkelijk.
Vanaf het zomerbulletin 2019 kunnen we dit per email versturen en heeft u het ook direct in
kleurendruk. Er zullen een beperkt aantal exemplaren op papier worden gedrukt. Dit voor
nieuwe leden en in incidentele gevallen is een exemplaar bij de Houten schuur tijdens de
werkdagen af te halen.
Daarnaast is de penningmeester ook begonnen met een proef van factureren via de email. Ook
hier valt, door het versturen van facturen per e-mail en geen acceptgiro’s meer te versturen,
te besparen op de kosten. Belangrijker is nog wel de tijdsbesparing die dit in de toekomst
moet opleveren voor het werk van de penningmeester. We vernemen tijdens de
jaarvergadering graag uw reacties hierop.
Het verzoek is dan ook aan ieder lid van onze vereniging om een bijdrage te leveren aan deze
kostenbesparing door zijn/haar emailadres aan ons door te geven. Doet u dit niet, dan kan het
zijn dat u in de toekomst belangrijke informatie mist en helpt u de vereniging niet om kosten
te besparen.
U kunt uw e-mailadres doorgeven door een e-mail te sturen naar: info@vtvalphen.nl

Inkoop gedroogde koemest
We hebben als bestuur een aanbod gekregen om via big-bags (1 m2) gedroogde koemest te kopen.
De zakken worden op het complex bezorgd. De prijs bedraagt € 60,- per big-bag.
Het gaat om zuivere koemest van een veehouderij, welke gedroogd is en geen stank
verspreidt. Wel is het zaak het geheel droog en vochtvrij op te slaan. Tijdens de
jaarvergadering kunt u bij de penningmeester opgeven als u interesse heeft. Daarna zal
bekeken worden of het zinvol is een bestelling te doen. Het bestuur gaat geen emmertjes
of delen van een big-bag verkopen. U kunt wel met mede-tuinders afspreken samen een
zak te kopen.
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Algemene ledenvergadering 21 maart 2019
Het bestuur nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
Deze vergadering zal worden gehouden op:
Datum:
donderdag 21 maart 2019
Aanvang:
20.00 uur
Locatie:
Sociaal Cultureel Buurtcentrum “De Ridder”,
Concertweg 3 te Alphen aan den Rijn.
(Parkeren kan aan overzijde op de Preludeweg of aan de achterzijde bij Lidl)

Technisch voorzitter:
Notulist:

Gert de Geest
Esther Thesing
Agenda

1.
2.
3.
4.

Opening
Mededelingen en vaststelling agenda
Verslag algemene ledenvergadering 19 maart 2018
- Bestuurlijk jaarverslag 2018
- Verslag afsluiten Huurcontract 2019-2028
5. a. Financieel verslag penningmeester
b. Verslag kascontrole commissie
6. a. Vaststelling begroting 2020
b. Contributie, tuin- en boxhuur 2020
c. Goedkeuring uitgaven
7. Benoeming leden kascontrolecommissie
8. Terreincommissie/complexbeheer
- Info “Houten schuur” / Toiletgebruik / Snoeien / Onderhoud complex
- Tuinbulletin digitaal verstrekken en op website
- Asbest sanering en onderhoud schuren
- Adreswijziging doorgeven via formulier of email
9. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement
10. Bestuursverkiezing*
11. Rondvraag
12. Sluiting

*

•
•

•

Ingevolge het bepaalde in artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement kunnen door de leden
kandidaten voor het bestuur worden voorgedragen.
Kandidaatstelling dient schriftelijk, vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, bij het
secretariaat van de vereniging tot een week voor de betreffende vergadering worden ingediend.
Secretariaat:
p/a Ad Janmaat, Essenburg 33, 2402 KR Alphen aan den Rijn.

Voordracht nieuwe bestuursleden: Harrie van der Wal en Dennis Kiewiet
Aftredend en herkiesbaar: Eben Thesing
Volkstuinvereniging “Alphen”
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Bestuurlijk Jaarverslag over het jaar 2018
Terwijl ik begin met het schrijven van dit bestuurlijk jaarverslag, realiseer ik
me wederom hoe snel de tijd gaat. Weer een jaar voorbij. En wat voor een
jaar.
Een groot deel van het jaar heeft voor het bestuur in het teken gestaan van de
verlenging van het huurcontract voor ons tuincomplex. De gesprekken met de
gemeenteambtenaren zijn gestart in augustus 2018. Namens de gemeente werd ons een
contract van zo’n 13 pagina’s voorgelegd. Een standaardcontract wat de gemeente wil gaan
hanteren voor alle verenigingen. Met ingang van 1 januari 2019 moest er een nieuw contract
komen voor de VTV Alphen, VTV Ridderspoor een VTV Spoorzicht. In eerste instantie hebben
de verenigingen individueel gesprekken gevoerd met de gemeenteambtenaren. Helaas waren
wij als bestuur het niet met de voorgelegde huurverhoging en de gestelde artikelen eens. Na
contact met de zusterverenigingen hebben we een gezamenlijk gesprek gevoerd en met elkaar
de artikelen besproken. Hierna hebben we een gesprek met de verantwoordelijke wethouder
aangevraagd en zijn daar met de drie verenigingen op gesprek geweest. Helaas was de
wethouder niet van zins om de huurverhoging te wijzigen en hebben we de politieke partijen
om steun gevraagd. Na het inspreken bij de raadscommissievergadering en het meekrijgen
van enkele politieke partijen ging de ambtelijke molen lopen. Helaas waren de ambtenaren
niet blij met onze acties en werden we ook gesommeerd om voor 1 januari 2019 het
voorgelegde contract te tekenen. Op 31 december 2018 hebben we met de wethouder een
afspraak kunnen maken om opnieuw in overleg te gaan en uitstel van ondertekening te
verkrijgen. In januari 2019 zijn de gesprekken vervolgd. Het nieuwe contract is nu in de maak.
Op een groot aantal punten hebben we de wethouder kunnen overtuigen dat de gestelde
artikelen in het contract gewijzigd dienden te worden. We zijn op dit moment nog in
afwachting van het nieuwe contract en zullen dit gaan ondertekenen met terugwerkende
kracht per 1 januari 2019.
Door de voorgestelde huurverhoging heeft het bestuur in oktober 2018 een extra
ledenvergadering uitgeschreven. Dit om de begroting voor 2019 te kunnen bijstellen. De leden
hebben hier unaniem uitgesproken dat zij ook in 2019 willen blijven tuinieren en dat de wens
is om het complex te behouden. Hiermee is het bestuur dan ook de nieuwe onderhandelingen
ingegaan. Deze onderhandelingen hebben voor de voorzitter, vice-voorzitter en
penningmeester erg veel extra tijd gekost.
Naast de perikelen over een nieuw huurcontract kunnen we ook terugkijken op een zeer
warm jaar. Veel tuinders hebben hun oogst moeten redden door regelmatig water te geven.
Helaas heeft het bestuur ook in 2018 weer enkele malen van huurders, om redenen van slecht
onderhoud van hun tuin, het lidmaatschap moeten beëindigen. Dit levert veelal de nodige
administratieve rompslomp op. Huurders ruimen hun tuin niet op, er moeten herinneringen
en aanmaningen, om gemaakte kosten te verhalen, worden verstuurd. In enkele gevallen is de
deurwaarder ingeschakeld om de kosten op de huurder te verhalen.
Het onderhoud van het complex volgens rooster was het afgelopen jaar ook niet altijd
effectief. Er zijn te veel tuinders die niet komen opdagen op de ingeplande datum of willen op
eigen initiatief onderling ruilen. Helaas heeft het bestuur ook hiervoor weer boetes moeten
uitdelen. Positief punt is dat de opkomst in 2018 al veel beter is dan in voorgaande jaren. Het
feit dat in augustus al boetenota's zijn verstuurd aan de leden die het eerste halfjaar niet op
zijn komen opdagen heeft hiertoe zeker bijgedragen. Met ingang van 2018 is het boetebedrag
verhoogd naar € 100 voor diegenen die voor het derde jaar niet op het onderhoud zijn
geweest, zodat we hopen dat tuinders weer op de afgesproken momenten komen voor het
onderhoud.
Volkstuinvereniging “Alphen”
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Een speciaal compliment is op zijn plaats voor onze complexbeheerder Willem Nulkes. Hij is
het hele jaar druk met het verhuren van tuinen (zelfs op zondag), is altijd aanwezig als er weer
complexonderhoud verricht moet worden, zorgt dat de gereedschappen van de verenigingen
in orde zijn en zorgt ook nog voor de bevoorrading en beheer van ons clubgebouw. Eigenlijk te
veel taken voor een persoon. In het komende jaar krijgt het bestuur gelukkig versterking zodat
anderen hem kunnen helpen.
Voor 2019 heeft het bestuur het plan om de eilandvertegenwoordigers weer actief te
betrekken bij het onderhoud van de eilanden. Samen het pad ophogen, elkaar aanspreken op
vervuilde tuinen en elkaar wijzen op rommel die niet op de tuin thuishoort.
Alleen dan kunnen we ons complex netjes houden.
Het bestuur heeft ook dit jaar niet stil gezeten. Zij zijn elfmaal maandelijks bij
elkaar gekomen voor een bestuursvergadering. Daarnaast zijn er incidenteel nog een aantal
korte vergaderingen of bijeenkomsten geweest. In november en december hebben we als
bestuur vele extra vergaderingen met VTV Ridderspoor, jurist van de
rechtsbijstandverzekering, gemeenteambtenaren, politieke partijen en de wethouder gevoerd.
Hierbij zijn de nodige verslagen en e-mails verstuurd.
De extra ledenvergadering in oktober was reeds genoemd. Het verslag vindt u elders in dit
blad. We hopen dat er komend voorjaar weer een aantal nieuwe leden welkom geheten
kunnen worden bij onze vereniging. We hebben momenteel veel tuinen vrij. Al met al kunnen
we het jaar met een tevreden gevoel afsluiten.
Tot slot nog enkele gegevens:
Het ledenbestand per 31 december 2018 was 147 leden, waarvan 9 zonder tuin.
We hebben momenteel op ons complex 29547 m2 verhuur; er is momenteel
ongeveer 2600 m2 braakliggend terrein (16 tuinen).
Overzicht van het bestuur en taken:
E. Thesing (voorzitter, plv. secretaris), A. Janmaat (penningmeester en ledenadministratie),
W. Nulkes (complexbeheer), G. de Geest (vice-voorzitter), Ö. Avci (aardappelcontracten en
toiletbeheer, 2e secretaris) en E. Ulusoy (bouwvergunningen).
Dit bestuurlijk verslag is opgemaakt door:
Gert de Geest vice-voorzitter van VTV Alphen
Nieuwe bestuursleden
Als bestuur mogen we ons verheugen dat we eindelijk versterking hebben gekregen binnen
het bestuur. Tijdens de jaarvergadering zullen een tweetal nieuwe bestuursleden worden
voorgedragen. Het zijn Harrie van der Wal (F05) en Dennis Kiewiet (C04).
Harrie zal medeverantwoordelijk worden voor het complexonderhoud en de tuinuitgifte.
Dennis wil zijn ICT-kennis beschikbaar stellen om voor de vereniging de website te
optimaliseren en waar nodig administratief werk gaan digitaliseren.
We zijn als bestuur erg blij met hun aanbod en wensen ze veel plezier binnen ons bestuur.
Even voorstellen:

Beste leden van ons tuincomplex
Ik ben Harrie van der Wal en heb een tuin op F5 samen met mijn vrouw we zijn nu 4 jaar lid van deze
vereniging met veel plezier. Het is leuk om met zo veel culturen te tuinieren.
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Voorstel van wijzigingen voor het Huishoudelijke reglement
Tijdens de jaarvergadering zal u gevraagd worden in te stemmen met de
volgende wijzigingen in ons Huishoudelijke reglement. De wijzingen hebben te
maken met veranderend beleid en nieuw huurcontract met de gemeente.
Het bestuur stelt voor om de volgende wijzingen aan te brengen:
Huishoudelijk reglement Artikel 23
Toevoegen:
Bij beëindiging van het huurcontract dient het perceel schoon en zonder zichtbare en/of
onzichtbare bodemverontreiniging te worden opgeleverd.
Huishoudelijk reglement Artikel 24
Wijzigen met ingang van 01-01-2020:
Een lid is tweemaal per jaar verplicht deel te nemen aan de onderhoudswerkzaamheden.
Huishoudelijk reglement Artikel 25.
Toevoegen:
- Lid k:
De huurder is ten alle tijden aansprakelijk voor bodemverontreiniging tot een
periode van een jaar na beëindiging van het huurcontract.
Opmerking:
Dit artikel is ook opgenomen in het huurcontract. Om te voorkomen dat voor alle bestaande
huurders een nieuw huurcontract moet worden opgesteld volstaan we met de vermelding in dit
bulletin. We wijzen u erop dat we zonder schriftelijk tegenbericht ervanuit gaan dat eenieder van
deze wijziging heeft kennisgenomen en instemt met deze kennisgeving.
Terreincommissie en eilandvertegenwoordigers
In het onderstaande schema vindt u de leden van de terreincommissie en de personen die als
eilandvertegenwoordiger optreden. U ziet dat we hier op verschillende eilanden nog steeds op
zoek zijn naar vertegenwoordigers. Geeft u op voor een vacante functie!
Samenstelling terreincommissie per 1-1-2019
A02
W. Nulkes
Telefoonnr.
B16
J. Kuiper
C02
A. Aouriouer
D
vacant
E7/E15 W.G. Zuidam/ W. Pantjes
F05
H. van der Wal
G02
E. Ulusoy
I
vacant
J
vacant
K1
E.H. Thesing
L2
R. Durmaz
M
J. Smit
N
C. Chemlalli
O
vacant
P10
T.H. Pijper
P 07 G. H. de Geest
S6a
D.J.v. Vliet

440323

06-30525300
06-45922555
06-82218389

EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV

Zuidam 491039

06-23777340
06-11539442
06-33042865

412460

06-28793878
0624264519
06-30162450
06-53714896

EV
EV
EV
EV

445980
430460

06-27413877

EV

06-55598481

EV

In het kader van de privacywetgeving hebben wij bovengenoemde leden toestemming gevraagd hun telefoonnummer te
mogen publiceren. Indien niet akkoord, alsnog dit melden.
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Financieel verslag 2018
Op de jaarvergadering kunt u het financieel verslag over 2018 inzien,
alsmede de begroting 2020.
Dit jaar kunnen we afsluiten met een verlies welke ook al was begroot. Ondanks
dat is de liquiditeit niet afgenomen.
De contributie- en tuinhuuropbrengsten waren bijna gelijk aan de begroting.
Het verlies wordt voornamelijk veroorzaakt door afboeking van niet invorderbare huren en
opruimkosten. We vertrouwen erop dat dit incidenteel is. In verband met de besprekingen met de
gemeente over het nieuwe huurcontract zijn de algemene bestuurskosten dit jaar wat hoger geweest.
De vuilafvoerkosten waren veel minder dan vorig jaar. Er zijn nu tuinen ontruimd door eigen
vrijwilligers, zodat er geen containers hoefden te worden gehuurd.
De ontruimingskosten zijn wel doorberekend, maar een deel bleek oninbaar.
Ook voor 2019 en 2020 hopen we de kosten vuilafvoer wat te beperken, door het ontruimen van
tuinen zoveel mogelijk door eigen leden te laten doen.
De tuinhuur is in 2019 verhoogd naar 0,58 per m2. Ook voor 2020 is een kleine verhoging van 0,04 per
m2 noodzakelijk omdat we dan ook weer meer huur moeten betalen aan de gemeente. De overige
begrote kosten wijken niet veel af van die van de begroting 2019.
In de begroting ben ik ervan uitgegaan dat wij 31.000 m2 kunnen verhuren. Dat wordt nog een hele
opgave. Er ligt nu nog zo'n 1.800 m2 braak. De te verhuren oppervlak, waarvoor we ook aan de
gemeente betalen, bedraagt 32.147 m2.
Wij vertrouwen erop dat het complexonderhoud door eigen werkzaamheid de komende jaren niet te
veel gaat stijgen. Ook de uitbreiding van de onderhoudsdiensten kan hiertoe bijdragen.
Het bestuur heeft afgesproken dat de lege tuinen die geen goede schoeiing hebben, eerst hiervan
worden voorzien, voordat ze weer worden verhuurd. Voor 2020 heb ik hiervoor weer € 1.000 begroot.
Ook in de komende jaren zullen we nog wat extra kosten moeten maken om sloten uit te baggeren en
schoeiingen aan te leggen.
We hebben ook een verzoek gedaan aan de gemeente of we eens in de vijf jaar een subsidie mogen
aanvragen voor onderhoud van onze parkeerterreinen of voor onderhoud van onze sloten. Hierop is
nog geen antwoord. Ook het nieuwe huurcontract laat nog even op zich wachten (zie elders in dit
blad), maar de huurverhoging is wel definitief.
De begroting voor 2020 kan, dankzij de verhoging tuinhuren, bijna sluitend gemaakt worden.
Door de vele ledenmutaties is het bijhouden van de ledenadministratie en boekhouding de laatste
jaren veel meer werk geworden. Gelukkig heb ik hiervoor wat bijstand in kunnen schakelen.
In maart zullen twee leden samen met mij de begroting kritisch doornemen, om te bekijken waarop
eventueel bezuinigd kan worden. In de brief bij de nota heb ik al aangegeven dat de acceptgiro gaat
verdwijnen, wat een aanzienlijke besparing oplevert. Rekeningen en brieven wil ik zoveel mogelijk per
mail aan u toesturen. Bij de facturering van dit jaar bleek echter dat van de 72 mailadressen er 16 niet
meer juist waren. Voor mij ook weer extra werk om nu de juiste mailadressen te achterhalen. Zaak dus
om een juist emailadres door te geven aan het bestuur!
Ad Janmaat
Penningmeester VTV Alphen
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Notulen Extra ledenvergadering 30 Oktober 2018
Notuliste: Esther Thesing
1. Opening
Opening door Eben om 20.00 uur
Speciaal welkom voor Dhr. Puijk die vandaag voor het laatst als lid bij ons aanwezig is
2.

Mededelingen en vaststelling agenda
- Noemen besprekingen met Gemeente Alphen aan den Rijn;
- Vraag om bestuursleden;
- Brieven naar aanleiding van de najaarscontrole m.b.t. achterstallig onderhoud: Probeer de
benoemde herstelwerkzaamheden zo spoedig mogelijk te verzorgen;
- Houdt de slootkant en waterkant netjes, dit is de verantwoordelijkheid van de tuinhuurder;
- 13 November is er een vergadering met de zusterverenigingen om te onderzoeken of er
uniformiteit is tussen de huurcontracten.
Ook de aanpak van vervuiling staat op de agenda voor deze vergadering.
- Er zijn al twee aanmeldingen van leden die in de winter willen helpen met snoeiwerkzaamheden.
Dhr. Pijper is de zager, het is fijn als er zich nog een paar aanmelden.

3.

Verlenging huurovereenkomst met Gemeente Alphen aan den Rijn
Het huidige contract loopt af op 31 december. Er wordt een nieuw contract verleend voor de
komende 10 jaar. Met het nieuwe contract is er ook een huurverhoging toegevoegd van meer dan
114%, verspreidt over vijf jaar. Dit komt neer op een verhoging van 0,21 naar 0,45 cent per m2. Het
bestuur is hierover in gesprek gegaan, echter heeft de wethouder aangegeven dat er niet over de
verhoging te onderhandelen valt. De huurverhoging is een feit. Indien wij er als vereniging hier niet
mee akkoord gaan, zal het contract komen te vervallen en hiermee ook de huur van het tuincomplex.
Dit zal dan binnen drie maanden ontruimd moeten worden. Er zijn echter nog een aantal andere
punten die wel bespreekbaar zijn. Hiervoor heeft de penningmeester met juristen naar het contract
gekeken om vast te stellen waar nog ruimte is om deze punten te bespreken. Zoals bijvoorbeeld
asbestsanering van het dak van het clubhuis en de stenen schuur, dit is door de gemeente inmiddels
schriftelijk bevestigd. Het volgende punt is dan ook het vervangen van het dak.
Tevens vinden wij het wenselijk om dit soort zaken op te laten nemen in het huurcontract, zodat daar
geen onduidelijkheden over bestaan.
De gemeente wil verder in het contract een aantal voorwaarden stellen, zoals bijvoorbeeld het
complex afsluiten met een hek. Wel moet hiervoor eerste toestemming gevraagd worden aan de
gemeente. Zij hebben geen rekening houden met de bijkomende kosten die hiermee gemoeid zijn en
het aantal ingangen wat ons complex heeft. Alles in ogenschouw genomen heeft de penningmeester
een nieuwe begroting gemaakt, om de huurverhoging te kunnen betalen. Dit is ook een van de
redenen dat we een extra vergadering hebben uitgeschreven.
* Vanuit de aanwezige leden komt een opmerking dat de bedragen in het tuinbulletin niet overal gelijk
zijn. Het bestuur verklaart dat het gaat over een daadwerkelijk bedrag en het bedrag waarvan de
Gemeente is uitgegaan.
Tip: Check de website van de tuindersbond voor de huurprijs per m2 bij andere verenigingen.
* Vanuit de aanwezige leden wordt de vraag gesteld hoe Ridderspoor hierin staat.
Het bestuur meldt dat ook zij hun tuincomplex graag willen behouden. Ook aan hen is duidelijk gemaakt dat
de huurverhoging NIET bespreekbaar is. Het besluit tot verhoging is genomen door B&W.

Een van de tuinleden noemt een huurverhoging van meer dan 100% onacceptabel en stelt voor met
elkaar te kijken hoe er op andere manieren bezuinigd kan worden binnen de vereniging.
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Een ander onderwerp dat met de gemeente besproken zal worden is de ophoging van de dijk met klei,
welke veel distelzaad bevatte en daardoor voor weinig bruikbare grond zorgt. Indien het contract goede
afspraken bevat zal de agrariër, die dit stuk grond nu huurt, blijven huren.
4.

Toelichting op de begroting
De huurprijs naar de leden wordt verhoogd, dit betekend dat de huurprijs van €0,49 naar €0,58 gaat.
Er wordt naar schatting 31.000m2 verhuurd in Januari. Deze verhoging is noodzakelijk om de begroting
weer sluitend te krijgen.
Huidige status:
- Vuilafvoer is veelal in eigenbeheer verzorgd, dit was al laag begroot dus daar kan niet op bezuinigd
worden.
- Schoonhouden van sloten en beschoeiing is al lager begroot, dus ook hier kan niet meer op
bezuinigd worden.
- Zoals de begroting nu is opgesteld draaien we al met een verlies. We hebben dan ook de hoop dat
er mettertijd toch meer grond verhuurd wordt, waardoor de begroting beter sluitend wordt.
- Er worden op dit moment via een incassobureau invorderingsmaatregelen getroffen voor 2 exleden. Tevens wordt er door vrijwilligers van de vereniging een hoop gedaan om kosten te
reduceren.
Er wordt door een van de leden aangegeven dat hij best twee ochtenden per jaar wil helpen om
bijvoorbeeld niet verhuurde tuinen te onderhouden.
Het bestuur geeft aan dat dit uiteraard de gewenste situatie is, maar dat kan alleen gerealiseerd
worden als dit door alle leden ook wordt nagekomen. Dan krijgen we een goed werkend proces!
- Tijdens een raadscommissievergadering zullen door het bestuur vragen worden gesteld over de
huurverhoging.
Na stemming gaat een meerderheid akkoord met de begroting.

5.

Verslag gesprek met de wethouder i.v.m. verlenging huurcontract
Ad en Gert hebben een brief verzonden aan de ambtenaren met daarin een voorstel voor de aan te passen
punten, deze zijn echter bijna allemaal afgewezen. Tijdens het vervolggesprek heeft Wethouder van As
aangegeven dat de huurverhoging een unaniem besluit van B&W is. Er moet een reactie naar de gemeente
gegeven worden. Ad kijkt met een jurist naar de tekst van het contract en stelt voor
opmerkingen/verzoeken in het huurcontract. Wederom schriftelijk voor te stellen. Hij stelt een brief op
en maakt een afspraak met de jurist. Het bestuur geeft aan dat indien de gemeente de huurverhoging
herziet, ook de begroting zal worden aangepast.

6.

Rondvraag:
- Zijn de regelingen voor beschoeiing gewijzigd? > Regeling zoals op de website blijft van kracht.
- Indien mensen de tuinhuur niet kunnen betalen, is dan een mogelijkheid voor bijzonder tarief?
> In het verleden is het wel gebeurd dat de gemeente heeft betaald. Hierover is nu niets bekend.
- Komen de huurcontracten van de verenigingen met elkaar overeen? > Ja, die komen overeen.
Er is soms een extra punt opgenomen indien er afwijkende omstandigheden zijn.
- Er komen weer steeds meer plastic platen op de tuin. > Dit neemt het bestuur mee tijdens de
tuincontroles.
- In het huurcontract wordt opgenomen dat de kosten van gemaakte vervuiling voor rekening van de
huurder komt. Dit zal tevens ook in het Huishoudelijk Regelement worden opgenomen.
Afsluiting om 21.10

Volkstuinvereniging “Alphen”

17

Verslag vergadering terreincommissie 2 februari 2019
Aanwezig:

Eben Thesing, Gert de Geest, Ad Janmaat, Willem Nulkes, Öz Avci, Jan Kuiper,
Wim Zuidam, Daan v. Vliet, Wieger Pantjes en A. Aouriouer.
Afwezig met kennisgeving: Esat Ulusoy, TomPijper en J. Smit
Afwezig zonder bericht: R. Durmaz en C. Chemlalli
1. Opening
Welkom en bedankt voor aanwezigheid door Eben. Meestal is deze vergadering eerder, echter door
onzekerheid in verband met het nieuwe huurcontract is dit vertraagd. Het verloop hiervan wordt
besproken bij punt 9.
2. Verslag vergadering terreincommissie november 2017
* Paden verbreden: Op enkele eilanden zijn de paden verbreed. Soms is dit niet mogelijk door het
hekwerk. Belangrijk in deze is dan dat verbetering van de paden de prioriteit heeft. Dit is in werking
gezet.
* Het verzoek alert te zijn op het dumpen van vuil op plekken waar het niet hoort blijft staan. Meldt
deze acties bij het bestuur via secretaris@vtvalphen.nl of info@vtvalphen.nl
Dit geldt niet alleen voor medetuinders maar ook als u bewoners van de Ridderbuurt vuil ziet dumpen!
* Ter informatie: indien er tuinders zijn die behoefte hebben aan drainage, er is drainageslang
beschikbaar. De slang is kosteloos, maar de voorwaarde is wel dat de drainage volgens de
voorschriften wordt aangelegd. Vraag hiernaar bij het bestuur!
*Noot voor het bestuur: Tijdens de ledenvergadering benoemen dat de eilandvertegenwoordigers de
tuinders op hun eiland mogen aanspreken indien er rommel op de tuin ligt of de tuin niet goed wordt
bijgehouden. Ook melden dat zonder tegenbericht de bij het bestuur bekende telefoonnummers op
verzoek van de eilandvertegenwoordiger mogen worden doorgegeven.
3. Inventarisatie van de elanden en hun vertegenwoordigers; heeft elk eiland nu een
vertegenwoordiger?
Eiland M heeft een nieuwe vertegenwoordiger, dhr. J. Smit
Voor de eilanden D, I, J en O is nog steeds geen vertegenwoordiger.
4. Evaluatie complexonderhoud 2018
Opkomst was redelijk, diegenen die niet zijn geweest komen nooit. Er zijn dan ook verschillende
boetes opgelegd met betrekking tot ‘ongeoorloofd’ verzuim. We hopen dat het strenge beleid ervoor
gaat zorgen dat het verzuim in 2019 afneemt. Boet van € 100, - schrikt hopelijk af.
Omdat tijdens het onderhoud vaak wordt aangegeven dat men niet aan het complex wil werken maar
aan de eigen tuin/eiland wil het bestuur voorstellen om een 2e (verplichte) onderhoud-dag in te
stellen voor onderhoud aan het eigen eiland/pad. Zie bespreekpunt 7.
5. Ontruimen tuinen van ex-leden
Er zijn het afgelopen jaar twee tuinen ontruimd, voor één tuin is gebruikt gemaakt van een container.
De andere tuin is met behulp van vrijwilligers, tegen een kleine vergoeding voor het afvoeren, leeg
gemaakt. Ontruimen is een kostbare zaak, daarnaast ook tijdrovend.
6. Slootwerk / Aanleg beschoeiing
Er zijn een aantal tuinen waar iets gedaan moet worden aan de beschoeiing. De vraag aan de
eilandvertegenwoordigers is om tuinders op je eiland te helpen bij de aanleg van een nieuwe
beschoeiing. Informeer hen ook over de beschikbare subsidie vanuit de vereniging.
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7. Verplicht onderhoud naar 2x per jaar (concept onderhoudsschema)
Er is door het bestuur met de eilandvertegenwoordigers afgesproken dat de voor die eilanden waar de
eilandvertegenwoordigers zelf een 2e onderhoud-dag inplannen met hun eiland, dit kan op een
zelfgekozen datum/tijd. Voor de eilanden die geen vertegenwoordiger hebben zal het bestuur een 2e
onderhoud-dag inplannen. Enkele eilandvertegenwoordigers hebben liever dat het bestuur een dag
voor het 2e onderhoud vaststelt.
Afspraak: Het bestuur zal dit inbrengen tijdens de ledenvergadering. En stelt ook direct voor dat dit jaar
een pilot is en dat vanaf volgend jaar ook de boeteregeling voor de 2e werkdag van kracht is.
Aanpassing van het huishoudelijk reglement wordt voorgesteld.
8. Sleutels gereedschapsschuur; wie heeft/wil er een sleutel?
Öz, Willem, Eben, Wim, Ad en Harrie hebben een sleutel. Men vindt het niet noodzakelijk dat iedere
eilandvertegenwoordiger een sleutel hebben. Op deze manier blijft het zicht op wat aan- en afwezig is
geborgd. Tevens is er gereedschap dat alleen door een gecertificeerde gebruiker gebruikt mag worden.
Het is niet wenselijk dat iedereen daar zomaar bij kan.
Als men gebruik wil maken van gereedschap uit de schuur, kunnen leden dit aangeven bij hun
eilandvertegenwoordiger. Deze informeert Willem en uitleen wordt geregeld.
9. Afwikkeling verlenging huurcontract met Gemeente
Spannend was het tot 31 december 2018 of er nog wel een nieuw contract zou komen. Uitstel van
ondertekening en een nieuw gesprek hebben dit kunnen voorkomen. Er zijn op veel punten
aanpassingen overeengekomen in het contract. Door de inzet van de politiek en de samenwerking met
VTV Ridderspoor is uitstel van ondertekening en verder onderhandelen mogelijk gemaakt. In een
gesprek met Dhr. Van As lijkt het erop dat we er toch naar ieders tevredenheid uitkomen. Het nieuwe
contract moeten we nog voorgelegd krijgen.
De penningmeester (Ad) heeft hierna de begroting bekeken en is tot de conclusie gekomen dat voor dit
jaar € 0,58 per m2 moet worden berekend, in 2020 zal dat € 0,62 per m2 zijn en uiteindelijk komen
we uit op € 0,77 per m2 in 2023.
Verder kijkt Ad nog naar bezuinigingsmogelijkheden. Zoals o.a.:
*digitalisering van facturen
*digitaliseren van het Tuinbulletin
In het begeleidend schrijven bij jaarnota heeft Ad een specificatie toegevoegd over hoe de € 0,58 per
m2 wordt besteed. Indien er in de toekomst blijkt dat voor enkele leden het niet meer mogelijk is om
het bedrag ineens te voldoen, kan er overlegd worden over betaling in termijnen.
10. Rondvraag
- Wim Zuidam is voor een 2e onderhoud-dag, maar vindt het prettig als het bestuur voor hen de dag
bepaald. Ook wil hij wel een keer meelopen tijdens de voorjaarscontrole.
- Öz Avci verzoekt iedere eilandvertegenwoordiger een rondje te lopen op zijn eiland en bijzonderheden te melden via de e-mailadressen genoemd bij punt 2. Op deze wijze krijgen we een beter
overzicht van de toestand van de verschillende eilanden.
- Wieger Pantjes geeft aan dat zijn tuin wat achterstallig onderhoud heeft. Dit door persoonlijke
omstandigheden. Hij zal dit vanaf nu weer oppakken en in orde maken.
- Een samenwerkingspartner heeft pure gedroogde koemest aangeboden voor € 60,- per big-bag.
Heeft iemand daar interesse in?
Niemand heeft daar echt interesse in. Het is ook te koop bij tuincentra en supermarkt.
Het bestuur zal de aanbieding tijdens de ledenvergadering nogmaals noemen en inventariseren of er
voldoende animo is voor een gezamenlijke bestelling. Het bestuur zal niet per emmertje dit gaan
verkopen. Hiervoor kun je terecht bij VTV Ridderspoor.
11. Sluiting

11.15 uur afsluiting door Eben Thesing
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Onderhoudsschema VTV Alphen 2019
Let op:
§
§
§
§

Werktijden van 09.00 uur tot 11.45 uur.
Vanaf 08.45 uur is er koffie/thee in de Houten schuur.
Er is in dit schema rekening gehouden met de feestdagen.
Mocht u op de ingeplande dag niet kunnen? Vooraf een nieuwe afspraak maken met het
bestuur.
Niet komen op de werkdag resulteert de eerste keer in een boete van € 20,- tweemaal
achtereen niet verschijnen is € 40,- en de derde maal niet aanwezig kost €‹ 100,-
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Wanneer beginnen met een moestuin?
"Kan ik nu nog beginnen of is het al te laat?"
Weet je dat die vraag al vanaf eind februari veel gesteld wordt?
Laat staan vanaf april. Veel mensen denken dat je persé aan het begin van het
moestuinseizoen moet starten. En dat ze ná begin maart al te laat zijn voor dat
jaar. Maar met een Makkelijke Moestuin is dat anders en maakt het eigenlijk niets uit. Veel
mensen vinden het pas echt leuk worden rond halverwege mei. Dan is het lekker weer, groeit alles
supersnel en is het tijd om de courgettes en tomaatjes in je bak te zetten.
De ideale tijd om te beginnen met een Makkelijke Moestuin?
Die is er niet. Want het kan altijd. Begin je in maart dan pak je het hele seizoen mee: top!
Is het al mei of begin juni? Dan is het lekker weer, komt alles makkelijk op en groeien je planten
razendsnel. Zelfs aan het eind van de zomer of begin van de herfst kan je nog van alles zaaien om in de
winter of het vroege voorjaar te oogsten. Bovendien ben je dan meteen klaar voor het volgende
seizoen. Want nu een Makkelijke Moestuin opzetten doe je niet alleen voor dit seizoen maar voor de
komende járen.
Geldt dat ook voor een gewone moestuin?
Nee, want in een gewone moestuin begin je elk jaar weer
opnieuw. Alle rotzooi en onkruid weghalen, de grond bewerken
en bemesten, zaaibedden maken, teelschema’s maken …
Dat moet je wel zo vroeg mogelijk doen want anders haal je niet
genoeg uit je tuin. En levert al dat werk je veel te weinig op.
Hiernaast een goed onderhouden gewone moestuin in november:
omspitten voor het volgende voorjaar. Daarom beginnen de meeste tuinders al in het late najaar met
het omspitten van de grond. Want alleen dan kan je - als het weer meezit - al vroeg in het voorjaar
beginnen met de rest van het (vele!) werk. En vergis je niet: dat moet dus elk jaar weer opnieuw. De
hele riedel weer van voren af aan.
Met een Makkelijke Moestuin is dat een heel ander verhaal.
Starten met een Makkelijke Moestuin
Een Makkelijke Moestuinbak zet je één keer op. Daarmee ben je klaar voor dit jaar, voor volgend jaar én
voor de jaren daarop.
Dat opzetten heb je zo gedaan:
• je zet een bak neer
• vult die met Makkelijke Moestuinmix
• legt er een raster op
• en klaar!
Je voorbereidingen zijn dus minimaal.
Heeft het later in het jaar nog zin?
Ja natuurlijk. Je kunt in de vakken van de bakken het hele seizoen oogsten, ook midden in de zomer.
Daarna zaaien we ze meteen weer in of zetten er een plant in. Of je dat in bestaande bakken doet of in
een hele nieuwe maakt dus niet uit.
Even in het kort
Het is nooit te laat of te vroeg om te beginnen met een Makkelijke Moestuin.
In het voorjaar, de zomer én de herfst heb je al snel plezier van je bakken.
Het opzetten van je tuin kan ook in de winter. Zaaien en oogsten kan een groot deel van het jaar.
Zet ook eens wat kant-en-klare (kruiden)plantjes in de bak voor extra opbrengst.
Een Makkelijke Moestuin maak je één keer en je bent klaar voor de komende jaren.
Bron: https://www.makkelijkemoestuin.nl/blog/moestuin-beginnen
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Wist u dat?
•
•
•
•

We komende voorjaar weer hulp kunnen gebruiken bij de snoeiwerkzaamheden op ons
complex. Geef u op voor de “versnipperdag” op 16 maart 2019.
Artikel en aanmelden? Zie elders in het blad.
Op 13 februari 2019 was er een klimaatbijeenkomst van de Gemeente Alphen aan den Rijn. In
het volgende bulletin een verslag hierover.
Er een voorjaars-tuincontrole is in de maand mei 2019.
Er nog steeds tuinen te huur zijn. Ook kleine tuinen (100 m2 )
Informatie bij W. Nulkes.

Tenslotte
Aan het einde van dit bulletin een kort woordje namens de redactie.
Naast de vele mededelingen van bestuur en agendastukken is dit blad natuurlijk ook een mogelijkheid
om mede-tuinders te informeren over interessante artikelen betreffende een moestuin.
In Alphen aan den Rijn zijn verschillende projecten waar de begrippen duurzaamheid, natuurbeleving,
gezonde voeding en voedselverspilling centraal staan. In het project bij ’s Molenaarsbrug, bij de
bijensnelweg “De Groene Vinger” in Kerk en Zanen en rondom het Tiny Forest van het IVN vlakbij
Archeon.
Ga er eens kijken en schrijf zo mogelijk een kort artikel hierover. Stuur het ons toe en we nemen het op
in het zomerbulletin.
Voor nu wensen wij u allen een goed tuinjaar toe. We hopen op een lange periode mooi voorjaarsweer,
zodat eenieder zijn tuin weer op orde kan brengen. We hopen de komende maanden veel tuinders op
ons complex te ontmoeten die met veel enthousiasme de moestuin een stralend uiterlijk komen geven.
Veel tuinplezier en succes toegewenst.
Namens de redactie,
Gert de Geest

Het volgende tuinbulletin verschijnt in juli 2019.

Het volgende tuinbulletin verschijnt in juni 2019
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Het laatste nieuws!
Vermeld in AD van 5 februari 2019.
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